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Siemens. The future moving in.

สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่แปลกใหม่
ภายในห้องครัวของคุณ
เราลองมาจินตนาการกันถึงโลกที่การทำงานไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อ ที่ซึ่งมาตรฐานกำหนดขึ้นจากคุณภาพชั้นเลิศ
และที่ซึ่งตัวคุณเองไม่ต้องเร่งรีบอีกต่อไป
ลองจินตนาการว่าชีวิตอันแสนธรรมดาของคุณได้เปลี่ยนไปสู่โลกที่ทุกอย่างเป็นไปได้ ซีเมนส์เราเข้าใจว่าความ
เป็นไปได้เหล่านี้เริ่มต้นได้ที่บ้านของคุณเอง
ด้วยมรดกอันล้ำค่าแห่งเทคโนโลยี การมองการณ์ไกล และนวัตกรรมจากเยอรมันภายใต้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้า
เราจึงสามารถทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตแห่งอนาคตได้ตั้งแต่วันนี้ ผลิตภัณฑ์ของเรา
สนับสนุนการดำเนินชีวิตในรูปแบบเมืองหลวง
ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม การออกแบบที่ไร้กาลเวลา และสร้างโอกาสในการยกระดับชีวิตให้แก่คุณพร้อมช่วง
เวลาแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ
นี่คือสิ่งที่เราทำ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรายังยืนหยัด เพื่อสร้างโอกาสที่เป็นไปได้อันน่าตื่นเต้น
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกใหม่ของซีเมนส์ เพื่อชีวิตที่ไม่ธรรมดา

Experience your kitchen.
In an extraordinary way.
Imagine a world where functional doesn’t mean boring, where outstanding becomes the
standard and where you are no longer pressed for time.
Imagine your everyday life transforming into a world of possibilities. At Siemens Home
Appliances, we know that these possibilities begin at home.
Through our rich legacy of German technology, foresightedness and innovation in leading
technology we enable our consumers to experience the future of living, today. Our products
contribute to your metropolitan lifestyle with their aesthetics and timeless design. And, they
create opportunities to enrich your life with inspiring moments.
This is what we do. This is why we exist: to create exciting possibilities.
Welcome to the new world of Siemens. For a life less ordinary.
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ซีเมนส์ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บุกเบิกมาอย่างยาวนาน
เป็นเวลากว่า 165 ปี
“เราไม่ได้แค่ไล่ล่าจินตนาการเท่านั้น แต่เราได้สร้างความฝันให้เป็นจริง”
			
– Werner von Siemens
เรื่องราวของเราได้เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1847 ณ เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน เมื่อ Werner von Siemens
ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเรา เดินทางมาที่เมืองเบอร์ลินโดยมีเพียงสิ่งเดียวที่ติดตัวมาคือความฝัน “ของการ
สร้างบริษัทจากนวัตกรรมและมุมมองในการลงทุนของตน นำไปสู่การแพร่ขยายความรู้ของมนุษยชาติ”
เป็นเวลากว่า 165 ปีที่ซีเมนส์เป็นแบรนด์แห่งอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของเยอรมัน ที่ขยายอุตสาหกรรม
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าออกไปทั่วทุกสาขา ไม่ต้องสงสัยว่า ด้วยจำนวนนวัตกรรมที่ได้ปฏิวัติความเป็นอยู่
ของมนุษย์อย่างแท้จริง ทำให้บริษัทซีเมนส์กลายเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งแบบ built-in ชั้นนำ
ของในยุโรปที่โดดเด่นที่สุดมาจนถึงปัจจุบันนี้

For more than 165 years,
Siemens has been
a pioneer.
“We don’t just pursue visions – we make dreams a reality.”
– Werner von Siemens
Our story began in 1847 in Berlin, Germany. When the founder of our company, Werner
von Siemens, came to Berlin he had nothing more than just the dream “of an enterprise
that, through its own inventions and its entrepreneurial vision, contributes to enhancing
the knowledge of humanity.”
For more than 165 years, Siemens has been a German industrial and technological brand,
spanning the entire breadth of the electrical engineering industry. No wonder, with a series
of inventions that have truly revolutionized the life of mankind, Siemens is most decisively
Europe’s Leading Built-in Appliance brand today.
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การออกแบบคำนึงถึงรูปแบบและฟังก์ชั่นการทำงาน
“ที่ซีเมนส์ การออกแบบมักเริ่มต้นด้วยนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยี ซึ่งต้องการแนวทางในการออกแบบใหม่ๆ”
			
– Gerhard Nussler, หัวหน้าแผนกออกแบบของซีเมนส์

ซีเมนส์เป็นที่รู้จักในเรื่องของความเป็นผู้นำด้านการออกแบบที่มีทั้งความร่วมสมัย และไร้กาลเวลา ภายใต้
คอนเซ็ปต์ที่ว่า “รูปแบบตามฟังก์ชั่น” ซีเมนส์ได้พัฒนา และออกแบบโลกแห่งเทคโนโลยีที่ซึ่งคุณจะได้สัมผัส
กับความก้าวหน้าเป็นที่แรกและมีการออกแบบเป็นตัวเอก ในความเป็นจริงแล้ว การออกแบบที่โดดเด่นของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของซีเมนส์จะมีรายละเอียดน้อยที่สุด เน้นความบริสุทธิ์ และสร้างสรรค์ด้วยวิถี
ที่ทันสมัย ไร้กาลเวลา
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของซีเมนส์ ไม่เพียงแต่มีรูปลักษณ์สวยงาม แต่ยังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม
คุณจะเพลิดเพลินกับรูปลักษณ์ที่ชัดเจน วัสดุคุณภาพสูง และฝีมือการผลิตที่มีความแม่นยำสูงของการ
ออกแบบโดยซีเมนส์เข้ากับยุคสมัยได้อีกหลายปีข้างหน้า โดยที่นักออกแบบจำนวนมากยอมรับเป็นเสียง
เดียวกัน จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของซีเมนส์ จึงได้รับรางวัลการออกแบบ
ดังต่อไปนี้
• รางวัล Interior Innovation – ในปี 2015
• รางวัล iF Products Design Award
• รางวัลเหรียญทองจาก iF product Design Award
• รางวัล Red dot Design Award
• รางวัล Red dot “Best of the Best
• รางวัลการออกแบบของประเทศเยอรมัน ในปี 2015

Designs where form follows
function.
“At Siemens, design always starts with technological innovations, which requires new
approaches to design.”
			
– Gerhard Nussler, Head of Design, Siemens.
Siemens is known for its contemporary yet timeless iconic design sensibilities where ‘form
follows function’. Siemens develops and designs technological worlds where progress can
be experienced first hand and design plays a key role. In fact, the iconic designs of Siemens
home appliances are minimalist, puristic and create a masterful profile in a timeless yet
modern way.
Siemens home appliances don’t just look fantastic – they are fantastic.
You’ll enjoy the clear bold lines, high quality material and high precision craftsmanship
of the Siemens design for years to come. Many design juries agree. No wonder, Siemens
home appliances have won the following design awards:
• Interior innovation award – 2015
• iF Products Design Award
• iF Product Design Award Gold
• Red dot Design Award
• Red dot ‘Best of the Best’
• German design award 2015

Designed in
Germany

การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ Built-in คือสิ่งที่สะท้อนได้ถึงความรู้และความชำนาญของเรา
ซีเมนส์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งผลิตภัณฑ์แบบ Built-in เราจะดูแลทุกอย่างให้กับคุณ ตั้งแต่การส่งมอบไปจนถึงการติดตั้ง เราจะดูแลคุณในทุกขั้นตอน เพื่อให้คุณได้สบายใจ
การติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ
ที่ซีเมนส์ เรามั่นใจว่าการติดตั้งทั้งหมดเป็นไปโดยคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพสูงสุด เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งแบบ built-in จะถูกติดตั้งเข้ากับตู้ในครัว และยิ่งกว่านั้น เรายัง
ทำการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณหลังการติดตั้ง พร้อมทั้งอธิบายการตั้งค่า และการทำงานให้คุณอีกด้วย
การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุด
เราเรียนรู้จากลูกค้าของเรา และนำลักษณะนิสัยในการทำครัวมาพิจารณาเพื่อทำการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า เราจดบันทึกข้อมูลครัวของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจะ
สามารถทำงานได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยที่คุณไม่ต้องเอ่ยปาก เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำและทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
การวางผังห้องครัว
เราเข้าใจว่าการทำงานครัวเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเหนื่อยถ้าไม่มีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองตามหลักสรีรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ
ของเราสามารถดูงานในพื้นที่จริงก่อนติดตั้ง และทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านห้องครัวของคุณ เพื่อสร้างสรรค์ครัวที่มีความลงตัวกับบ้านของคุณอย่างแท้จริงที่ซีเมนส์
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร้ความกังวลและเพลิดเพลินให้แก่คุณ

Where built-in appliances personify
knowledge and expertise.
Siemens, being a built-in expert will take care of everything for you, from delivery to installation. We will look after every step, so that you can sit back
and relax.
Professional installation
At Siemens, we ensure all installations are carried out keeping in mind the highest quality standards. The built-in appliances are well fitted into the
kitchen cabinets. What’s more, we even test your appliance after installation and also offer you a briefing on basic setting and operation.
Choosing the most suitable appliances
We learn from our customers and take their cooking habit into consideration when it comes to choosing appliances. Not to mention, we will also take
note on the layout of your kitchen to ensure your appliances can be fully utilised. At Siemens, our experienced team could give valuable advice and
make certain your appliances are your best choice.
Kitchen planning
At Siemens, we understand that working on the kitchen can be quite tiring if it is not well-planned, especially from an ergonomic point of view. Our
expert could pay an onsite visit before installation and work hand-in-hand with your kitchen specialist to create a perfect and harmonious kitchen for
your home.
At Siemens, we are determined to bring you a worry-free and enjoyable product experience.
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ผลิตภัณฑ์รุ่น iQ700 คือสิ่งสะท้อนถึงคุณภาพ
อันโดดเด่น ที่มาพร้อมการติดตั้งแบบ Built-in
ดีไซน์ที่มีความกลมกลืนกับห้องครัวทุกรูปแบบ ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใน รุ่น iQ700 ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับ
ติดตั้งแบบ Built-in สามารถติดตั้งเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นเตาอบแบบผสม เตาอบ เครื่อง
ชงกาแฟ และลิ้นชักอุ่นอาหาร รุ่น iQ700 ทั้งหมด ด้วยแผงควบคุมด้านหน้าที่สามารถทำงานร่วมกัน และไม่
ว่าคุณจะติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังคงสวยงาม แม้แต่เครื่องดูดควันของเรา ในรุ่น iQ700
ยังได้รับการออกแบบให้แผงควบคุมด้านหน้าเหมือนกัน เพื่อให้เข้ากับอุปกรณ์ที่เหลือทั้งหมดภายในห้องครัวของ
คุณ
เตาอบแต่ละประเภทจะมีปุ่มกดที่มาพร้อมไฟส่องสว่างสีฟ้า ปุ่มกดเหล่านี้ถูกออกแบบให้มีความกลมกลืนไปกับแถบ
โครเมี่ยมที่มีความเงางาม ใช้สำหรับควบคุมการสั่งงาน ตั้งแต่การเปิดเครื่องไปจนถึงการเริ่มต้นทำอาหารของ
คุณ แป้นหมุนสแตนเลสทรงกลมจะถูกออกแบบให้อยู่ตำแหน่งตรงกลางเสมอ ใช้สำหรับการเลื่อนผ่านหน้าจอ
ทัชสกรีน ซึ่งเป็นวิธีการใช้งานที่คุณคุ้นเคย และควบคุมได้อย่างเป็นธรรมชาติ
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเตาอบในรุ่น iQ700 คือผู้นำเทรนด์ใหม่ ที่มาพร้อมมือจับประตูรูปทรงเล็กลง ทำให้เข้ากัน
ได้ดีกับแผงสแตนเลส เพื่อนำเสนอคุณลักษณะของความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ด้วยดีไซน์ของห้องครัวแบบไร้มือจับ
อุปกรณ์ ในขณะเดียวกันเส้นตัดกระจกสีดำที่มีความเฉียบคม ผสมผสานกับวัสดุสแตนเลส ยิ่งเน้นให้เห็นถึงความ
งามที่คู่ควรกับห้องครัวที่ต้องการความโมเดิร์น และแตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิมๆ
เตาอบ / เตาไมโครเวฟ / เตาประกอบอาหาร / เครื่องดูดควัน / เครื่องชงกาแฟ / ลิ้นชักอุ่นอาหาร /
เครื่องล้างจาน / ตู้เย็น และตู้แช่ไวน์

iQ700 Range
Outstanding. Built-in.
Seamless design that complements every kitchen. All appliances in the iQ700 Built-in range
can be combined perfectly with each other. The iQ700 compact ovens, ovens, coffee centres
and warming drawers all line up, thanks to the coordinated front panels. It doesn’t matter
whether you arrange the appliances horizontally or vertically: the result always pleases the
eye. Even our iQ700 hoods have the same front panel design for a coordinating look
throughout your kitchen.
Each oven features blue illuminated hard key buttons, integrated into a sleek, chrome-effect
strip that provides the most important operations from turning the oven on to starting your
cooking. The central stainless steel disc control is a constant design feature combined with
the touch screen navigation, this method of operation is both familiar and intuitive.
The trend setting iQ700 ovens feature a smaller profile oven door handle that blends into
the stainless steel panels to offer more flexibility with handleless kitchen design, yet still
having the highest build quality and feel. While the precise lines of the black glass and
stainless steel create a definitive aesthetic worthwhile of any modern, less ordinary kitchen.
Ovens | Microwaves | Hobs | Hoods | Coffee Centre | Warmer Drawer
Dishwasher | Refrigerators & Wine Cooler.
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เตาอบ

ยกระดับการทำอาหาร
เพื่อนำไปสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ
ด้วยหลากหลายฟังก์ชั่นการทำงานอันชาญฉลาด และทันสมัย เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับติดตั้ง
แบบ Built-in ของซีเมนส์ จะทำให้การเข้าครัวกลายเป็นเรื่องง่าย และผ่อนคลายมากขึ้น
เตาอบซีเมนส์มีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย ทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้เพื่อนคู่คิดในยามเข้า
ครัว เตาอบซีเมนส์มาพร้อมคุณลักษณะที่โดดเด่นอาทิ เช่น หน้าจอสีระบบสัมผัส TFT, 4D
Hot Air, varioSpeed, coolStart และ activeCleaning เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและทำ
ความสะอาด หรือกล่าวได้อีกอย่างก็คือ เป็นการผสมผสานความสะดวกสบายแนวใหม่ที่จะ
เปลี่ยนครัวของคุณให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจไปนานเท่านาน
เตาอบ / เตาแบบผสมระบบไมโครเวฟ / เตาอบแบบผสมระบบไอน้ำ

Ovens
Elevate cooking into
an experience.
With many clever, innovatively designed functions, Siemens built-in appliances
make cooking much simpler and more relaxing. Siemens ovens offer a wide
choice of cooking functions, making them a perfect companion when you cook.
The range of Siemens ovens boasts of unique features like TFT colour-touch
display, 4D Hot Air, varioSpeed, coolStart and activeCleaning for ease of cooking
and cleaning. In other words, infusing a new kind of convenience that will turn
around your kitchen into a space for unforgettable experiences.
Ovens | Combi Microwave Oven | Combi Steam Oven | Microwaves
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เพียงสัมผัสเดียว คุณก็สามารถเตรียมอาหารได้
อย่างสบายใจ

One touch. That’s all it takes to prepare
culinary delights.

คุณสมบัติหน้าจอแสดงผลการทำงาน

Featuring different display screen sizes.

บอกลาปุ่มควบคุมแบบหลายๆ ปุ่ม และไอคอนที่พิมพ์บนตัวเครื่อง: หน้าจอระบบสัมผัส TFT
หน้าจอระบบสัมผัส TFT จะช่วยให้คุณควบคุมเตาอบ และเลือกโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย ต้องยก
ผลงานให้กับหน้าจอสีที่มีการผสมผสาน ระบบการสั่งงานแบบสัมผัส และโครงสร้างเมนูที่ให้คุณใช้
งานได้คล่องตัว
Say goodbye to multiple dials and printed icons: TFT – Touch display
The TFT-Touch display allows you to operate the oven and choose its unique features
with ease – thanks to the combination of the bright colour display, touch navigation
and intuitive menu structure.
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ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถควบคุมการทำครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ: หน้าจอแสดงผล TFT
หน้าจอแสดงผล TFT มีตัวอักษรชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการอ่านข้อมูลจากทุกๆ มุม คำแนะนำเมนูที่โดดเด่น
ทำให้คุณสามารถควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของเตาได้ในขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน
Designed to give you complete control over your cooking: TFT- Display
The TFT-Display with clearText makes it easy to read information from every angle.
The intuitive menu guidance allows you to control oven functions in just a few simple steps.

เราพัฒนาระบบไอน้ำให้มีประสิทธิภาพในระดับแถวหน้า
We’re putting steam front and centre.
เตาอบทั้งสองรุ่นของผลิตภัณฑ์ซีรี่ส์ iQ700 มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการทำงานของระบบไอน้ำที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย
iQ700 ได้นำเทคนิคนี้มาจากความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และผลักดันไปสู่แถวหน้าของการทำอาหารภายในบ้าน
Featuring two models with simple to use steam functionality, iQ700 is taking this technique
from a specialty and moving it to the forefront of home cooking.

หลายหลากเทคนิคที่กลมกลืนกันอย่างลงตัว: PluseSteam
เมื่อต้องการอบอาหารให้มีความเกรียมหรือกรอบ หัวฉีดไอน้ำที่ทำงานควบคู่กับลมร้อนที่มีอยู่เดิมเป็น
เทคนิคทางเลือกเพื่อให้อาหารออกมาตามที่ต้องการ และด้วยคุณสมบัติ pluseSteam คุณจะสามารถ
จัดเตรียมอาหารจานอร่อยที่ทั้งกรอบและชุ่มฉ่ำได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยวิธีที่ง่าย และมีประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกันเตาอบรุ่นที่มีช่องเตาอบแบบเต็มขนาดก็จะให้อิสระและความยืดหยุ่นในการใช้งานได้มากขึ้น
Flawless blending of various techniques: PulseSteam
When food needs browning or crisping, the injection of steam alongside traditional hot air is
the technique of choice for the most desirable results. With pulseSteam, you can prepare
perfectly crispy and juicy dishes simply and efficiently, whilst the full-size cavity models
provide even more freedom and flexibility.

รักษาคุณภาพที่ดีของอาหาร และแทนที่อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ: fullSteam
ทางเลือกเพื่อสุขภาพในการทำอาหารที่มีไขมันและน้ำมัน ระบบ fullSteam จะช่วยให้ท่านสามารถทำการอบ
ด้วยไอน้ำแบบ 100% มั่นใจได้ว่ายังคงรสชาติความอร่อย ความชุ่มฉ่ำ และสารอาหารยังอยู่ครบ และยัง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เพื่ออุ่นอาหาร และสร้างสรรค์อาหารใหม่ๆ โดยไม่ทำให้สีหรือสารอาหารเปลี่ยนแปลง
Perfectly retains the goodness and replaces unhealthy food: fullSteam
A healthy alternative to cooking with fats and oils, fullSteam enables you to cook with
100% steam, ensuring all the flavour, moisture and goodness in your food is retained. It is
also perfect for reheating and regenerating food without losing colour or nutrition.

ให้คุณภาพการย่างอาหารที่ดีเลิศ - ง่ายกว่าที่เคยมีมา: roastingSensor Plus
ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิของอาหารหรือเนื้อสัตว์ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นให้มีจุดวัดอุณหภูมิถึง 3 จุด
ในแท่งเดียว จึงให้ผลลัพธ์ในการวัดอุณหภูมิที่ถูกต้องและแม่นยำ เหมาะสำหรับการทำอาหารหลากหลาย
ประเภท อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับระบบไมโครเวฟ และฟังก์ชั่น pulseSteam
Achieve the best roasting results – easier than ever before: roastingSensor Plus
Thank to three measuring points, the innovative roasting thermometer is able to precisely
and reliably measure the core temperature of your dishes. This is suitable for numerous
dishes and can even be combined with the integrated microwave and the pulseSteam
function.

ด้วยเตาอบระบบไอน้ำของเรา จึงไม่ต้องกังวลกับกลิ่นอาหารปนกัน
ตอนนี้ คุณสามารถปรุงอาหารหลายๆ อย่างได้พร้อมกันโดยไม่ต้องกังวลว่ากลิ่นของอาหารจะปะปนกัน ทำให้คุณทำอาหารด้วยความเพลิดเพลินและประหยัดเวลา
With our Steam ovens, the aromas don’t mix.
Now you can cook multiple dishes at one go without worrying about the intermingling of aromas. Cook to your heart’s delight and save time.
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ระบบการทำงานที่รวดเร็ว เพื่อให้คุณใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ายิ่งขึ้น
When time is getting away from you, take it back.
ทางเลือกใหม่ของการทำอาหารให้เร็วขึ้น เพื่อชีวิตที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมๆ
หากคุณต้องการใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารเย็น และใช้เวลาในการทำอาหารให้น้อยลง
คุณไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลามากมายกับการจัดเตรียมมื้ออาหารอย่างสวยงาม เพราะเตาอบรุ่น iQ700 จากซีเมนส์
จะให้ตัวเลือกในการทำอาหารของคุณรวดเร็วขึ้น และยืดหยุ่น คุณจึงสามารถควบคุมเวลาได้อย่างที่คุณต้องการ

ความสมบูรณ์แบบที่คุณควบคุมได้ ในเวลาที่น้อยกว่า 50%
ลดระยะเวลาในการทำอาหารลงได้ถึง 50% ด้วยการใช้ฟังก์ชั่นไมโครเวฟร่วมกับฟังก์ชั่นการอบ
แบบธรรมดา ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถทำอาหารได้เร็วขึ้นทุกเมื่อตามต้องการ โดยยังคงรสชาติ
และคุณภาพของอาหารไว้ได้อย่างครบถ้วน
varioSpeed:

varioSpeed: all the goodness you demand, in up to 50% less time
Twice as fast in combination: by additionally activating the integrated microwave to
complement the conventional manner of heating, you can speed up the preparation
of your dishes if necessary and always with the perfect quality you would expect.
Save up to 50% of the time usually needed and use it at your own disposal.

ปลอดภัยสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน: ฟังก์ชั่นล็อคประตู
เตาอบแบบผสมไมโครเวฟของซีเมนส์มีระบบล็อกประตู เพิ่มเติมจากระบบล็อคแผงควบคุมระบบนี้
จะทำงานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิภายในเตาอบสูงถึงระดับประมาณ 50°°C เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น
Safety like never before: Door Lock Function
Siemens Combi Microwave Ovens have an appliance door lock in addition to the
control panel lock. This is activated automatically when the temperature in the
cooking compartment reaches approximately 50°C for more safety.
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Faster cooking options for a life less ordinary.
If you prefer to spend most of your day catching your dinner, and less time cooking it, you don’t have to compromise
on enjoying a beautifully prepared meal. The Siemens iQ700 range gives you faster, more flexible cooking options,
so you can command your time as you wish.

การตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในตัวเครื่อง รับประกันผลลัพธ์การทำงานที่ดีที่สุด
สำหรับอาหารหลากหลายประเภท: cookControl Plus
เตาอบจะแนะนำการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุด ตามประเภทของอาหาร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการปรุง
อาหารที่ดีที่สุด คุณสามารถอบและย่างอาหารออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม แม้จะเป็นผู้ใช้มือใหม่ เพียง
แค่เลือกประเภทของอาหารบนหน้าจอ ระบบก็จะแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดให้กับคุณ คุณจึงสามารถ
ใช้เวลาที่เหลือให้กับตัวคุณเองได้
Pre-installed settings guarantee the best results for numerous
dishes: cookControl Plus
Depending on the dish chosen, the optimum setting is recommended by the oven to
achieve perfect results. You can achieve perfect baking and roasting results, even as a
beginner. Simply select a dish on the interface and then our oven recommends the
best matching technology.

ปลอดภัยสำหรับคุณและคนที่คุณรัก: ระบบล็อคป้องกันเด็ก
ด้วยระบบล็อคป้องกันเด็ก คุณจึงอุ่นใจได้ว่าเจ้าตัวน้อยของคุณจะได้รับความปลอดภัย ระบบล็อคนี้
จะป้องกันเด็กจากการกดสวิตช์โดยบังเอิญ เนื่องจากเตาอบจะไม่ตอบสนองในการตั้งค่าใดๆ นอกจากนี้
คุณยังสามารถตั้งเวลา และนาฬิกาเพื่อให้ระบบล็อคป้องกันเด็กทำงานได้ด้วย
Safety for you and your loved ones: Childproof lock
With our childproof lock, you can rest assured that your children will be safe. This lock
prevents children from accidently switching it on as the oven will not react to any settings.
The timer and clock can also be set when the childproof lock has been activated.

เตาอบอัจฉริยะซึ่งสามารถตรวจจับอาหารที่อยู่ภายในได้อย่างแม่นยำ

Ovens so intelligent, they know exactly what’s inside.
ปรุงสุกได้ทุกชั้นวาง และมั่นใจถึงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม: 4D Hot Air
คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะปรุงอาหารบนชั้นวางชั้นไหน ด้วยการทำงานที่ยืดหยุ่นสูงสุดโดยสามารถ
เลือกได้ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึง 4 เทคโนโลยีอันล้ำหน้าของมอเตอร์พัดลม สามารถกระจายความร้อนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยการหมุนเวียนลมร้อนทั้งในทิศทางตามเข็มนาฬิกา และทวนเข็มนาฬิกา นอกจากนี้พัดลม
ยังทำงานได้เงียบกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมด้วยมอเตอร์ iQdrive

ระบบรางเลื่อนพร้อมฟังก์ชั่น “Stop”: Telescopic Rails
ชั้นวางแบบเลื่อนได้อิสระช่วยลดภาระให้กับคุณในการออกแรงยกอาหารอบที่หนัก ในขณะที่รางเลื่อนเป็นตัวเลือกใน
อุดมคติ หากคุณจะต้องเลื่อนเก็บเตาอบ ระบบนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในเวลาที่คุณปรุงอาหารที่มีน้ำหนักมากใน
เตาอบ เพื่อให้ง่ายและปลอดภัย ฟังก์ชั่น “Stop” จะล็อครางที่เลื่อนออกมาให้อยู่กับที่: หากต้องการปลดล็อค ก็แค่
เพียงกดเบาๆ รางเลื่อนนี้ยังป้องกันทนต่อการเผาไหม้ และสามารถใช้ได้กับทั้งเตาอบและเตาอบผสมไมโครเวฟ

Cook on any shelf, and trust in the result: 4D Hot Air

Telescopic rail system with ‘stop’ function: Telescopic Rails

You can now choose which shelf you want to cook your food on with the greatest possible
flexibility between the 1st - 4th shelf. The innovative technology of the fan motor enables
optimum heat distribution by circulating hot air clockwise and anti-clockwise. The fan wheel
is now driven by the quieter and more efficient iQdrive motor.

ระบบเปิด-ปิดประตูที่เงียบและอ่อนโยน ด้วยกลไกกันกระแทกอัจฉริยะ: softMove Door
ฟังก์ชั่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานเตาอบได้อย่างผ่อนคลาย โดยไม่ต้องดันหรือดึงประตู ด้วยกล
ไกกันกระแทกอัจฉริยะที่รับประกันได้ว่า คุณสามารถเปิดและปิดประตูเตาอบได้อย่างนุ่มนวลไร้เสียงรบกวน
Quiet and gentle opening and closing - thanks to intelligent
damping: softMove Door
This function has been designed for a relaxed operation of the oven without pushing and
pulling. The intelligent damping mechanism ensures that the oven door opens and closes
gently without making noise.

อาหารแช่แข็งก็นำมาปรุงสุกในเตาอบได้ทันที: coolStart
ไม่จำเป็นต้องอุ่นเตาก่อนล่วงหน้าอีกต่อไป และไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็งก่อน เพราะเตาอบสามารถปรุงสุก
อาหารที่ผ่านการแช่แข็งได้อย่างรวดเร็วกว่าที่เคยมี ต้องขอบคุณฟังก์ชั่น coolStart ที่รวบรัดกระบวนการ
ทั้งหมดให้กลายเป็นการทำอาหารในขั้นตอนเดียว โดยไม่มีผลกระทบต่อรสชาติของอาหารแต่อย่างใด
Frozen food? Place it straight in the oven: coolStart
No more pre-heating your oven. No need for thawing. Cooking frozen food in the oven is
now faster than ever, thanks to the intelligent coolStart function, which condenses the
whole process into a single cooking session, with no compromise on results.

เพราะเราเข้าใจดีว่าอาหารที่ออกจากเตาอบแบบร้อนๆ นั้น มีรสชาติดีที่สุด: การตั้งค่า Sabbath
เตาอบจะถูกตั้งค่าไว้ที่อบร้อนแบบดั้งเดิมโดยอัตโนมัติ ที่อุณหภูมิ 85°C คุณสามารถปรับระยะเวลาการ
ตั้งค่า Sabbath ได้ระหว่าง 24-73 ชั่วโมง ซึ่งการทำงานนี้ได้รับการออกแบบมาเฉพาะเพื่อรักษาอุณภูมิ
ของอาหารที่ผ่านการอุ่นมาแล้ว

The effortless gliding shelves reduce your work for those heavy roasts, while the telescopic rail is
an ideal option if your oven has to be tucked away. This comes handy when you have heavy food
items kept inside the oven. For ease and safety, the new ‘stop’ function locks the extended rails in
place: to release, give it a light push. These rails are also pyrolytic proof and are fully compatible
with Ovens and Combi Microwave Ovens.

ประตูกระจก coolGlass ที่เคลือบเงาสี่ชั้นด้วยกระจกสะท้อนความร้อน: coolGlass Door
เพื่อการอบอาหารได้อย่างไร้กังวล เตาอบซีเมนส์รุ่น iQ700 จึงได้รับการออกแบบมาด้วยเทคโนโลยีที่ให้กระจก
ด้านนอกยังคงรักษาความเย็นแม้ว่าจะอยู่ในระหว่างการอบอาหาร อุณหภูมิของประตูสามารถอยู่ที่ระดับต่ำสุด
ที่ 30°o°C ในระหว่างการทำอาหาร และไม่เกิน 60°o°C แม้ในระหว่างการทำความสะอาดด้วยการเผาไหม้ (ด้วย
อุณหภูมิสูงกว่า 500o°C) ประตูกระจกที่เคลือบเงาพิเศษจะรักษาอุณหภูมิด้านนอกให้อยู่ในระดับต่ำเท่าที่จะทำได้
Quadruple glazed coolGlass door with heat reflective glass: coolGlass Door
For worry-free baking, the Siemens iQ700 ovens have been designed in such a way that the outer
glass door stays cool even during baking. The temperature of the door can be as low as 30°C during
cooking and does not exceed 60° C even during the pyrolytic cleaning (with temperature exceeding
500°C). The patented quadruple layered glass doors keep the temperature on the outside as low as
possible.

เตาอบทุกรุ่นมีไฟส่องสว่างที่สวยงาม: ระบบไฟส่องสว่าง LED
การที่เราสามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่ ก็หมายความว่าเราสามารถมองเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นภายในเตาอบได้อย่าง
ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนมาตรฐาน หรือ LED หรือไฟส่องสว่าง LED แบบปรับได้หลายระดับที่น่า
ประทับใจ เตาอบ iQ700 จะให้คุณสามารถมองเห็นอาหารภายในเตาอบได้อย่างชัดเจน
Every model in a great light: Illumination LEDs
Being in full control means having a better view of what’s happening inside. Whether it’s the
standard halogen, the LED, or the seriously impressive Multilevel LED-illumination, iQ700 ovens
provide a view to whatever you are creating.

Because we understand that warms food tastes the best:
Sabbath Setting
The oven is automatically set to conventional heat at a temperature of 85°C. You can
adjust the Sabbath Setting duration for between 24 to 73 hours. This has been specially
designed to keep pre-heated food warm.

การปิดเครื่องอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
หากคุณไม่เปลี่ยนระยะเวลาการปรุงสุกในขณะที่ทำอาหาร หรืออบอาหาร ข้อความ “Automatic switch off”
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล TFT และเตาอบจะปิดเองโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และให้ความอุ่นใจยิ่งขึ้น
Automatic safety switch off
If you don’t change the cooking time while cooking or baking, the words “Automatic switch off” will appear in the TFT
display and the oven will switch itself off. This is an additional safety feature, for additional peace of mind.

การอบแป้งให้ขึ้นฟู
คุณสามารถใช้เตาอบในการทำให้แป้งที่มีส่วนผสมของยีสต์ขึ้นฟูได้เร็วกว่าการพักแป้งไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยใช้ฟังก์ชั่น
การทำความร้อนด้านบน/ด้านล่าง คุณสามารถเลือกระดับการขึ้นฟูของแป้งได้หลายระดับจากความหนาแน่นของไอน้ำ
ที่แตกต่างกัน ส่วนที่ดีที่สุดของฟังก์ชั่นนี้ก็คือ แป้งทำขนมของคุณจะไม่แห้งแข็ง และจะยังคงความยืดหยุ่นอยู่เสมอ
Dough Rise
You can prove yeast dough in your appliance quicker than at room temperature with the use of the
top/bottom heating function. There are several dough rise-levels with different steam intensities
available. The best part is that the dough won’t dry out and will stay elastic.
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4D Hotair: การอบอาหารให้สุกได้อย่างทั่วถึงทุกชั้นวาง
ไม่ว่าคุณจะทำอาหารโดยวางไว้ที่ชั้นวางชั้นใดก็ตาม ก็มั่นใจในผลลัพธ์ที่ได้เสมอ ตอนนี้ คุณสามารถวางอาหารของคุณได้ทุกชั้น
โดยไม่ต้องกังวลว่าอาหารจะสุกทั่วถึงหรือไม่ โดยเรามีเทคโนโลยีพัดลมมอเตอร์ใหม่ ที่หมุนได้ทั้งตามเข็มนาฬิกา และทวนเข็มนาฬิกา
ทำให้ความร้อนกระจายไปรอบๆ ระหว่างถาดแต่ละชั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ระบบลมร้อนแบบ 4D Hot Air จะทำให้คุณมั่นใจ
ได้มากขึ้น ให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ ต้องขอบคุณระบบกระจายความร้อนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่
ด้วยพัดลมหมุนแบบสลับทิศทางที่มีความสมมาตร ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ iQdrive จึงทำงานได้เงียบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นคุณ
จึงสามารถวางอาหารได้ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึง 4 ทำให้อาหารออกมาตามที่คุณต้องการ ด้วยวิธีที่ประหยัดพลังงานที่สุด

4D Hotair: Perfect even baking
at all levels.
Cook on any shelf, and trust in the result. Now you have the flexibility to place your food on any
shelf,without having to worry about evenness of cooking. By using innovative fan technology
which rotatesclockwise and anticlockwise to distribute heat around and between the trays in an
optimal way,4D Hot Air gives you more confidence, gives you perfect result with greater flexibility
and most importantly the most desirable results. Thanks to the improved heat distribution delivered
by the symmetric, alternating new fan driven by the quiet and efficient iQdrive motor. Thus, the
dish can be placed from 1-4 on any level - and will always achieve the desired result in the most
energy efficient way.
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การทำอาหารจะกลายเป็นเรื่องสนุกและไม่ยุ่งยากอีกต่อไป
Cooking is always fun and effortless.

เครื่องใช้ไฟฟ้าซีเมนส์สำหรับติดตั้งแบบ Built-in มีหลากหลายฟังก์ชั่นการทำงานอัจฉริยะอันทันสมัย ที่จะทำให้การทำอาหารกลายเป็นเรื่องง่าย และผ่อนคลายสำหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็นเตาอบ เตาอบแบบผสมระบบไมโครเวฟ และเตาอบแบบผสมระบบไอน้ำของซีเมนส์
มาพร้อมกับ 13 ฟังก์ชั่นการทำอาหาร เพื่อให้คุณสามารถเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะกับบอาหารทุกประเภท
With the many clever, innovative functions, Siemens built-in appliances make cooking much simpler and more relaxing. Siemens Ovens, Combi Microwave Ovens and Combi Steam Ovens offer 13 cooking
functions providing ideal options for all types of foods.
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ประบบ 4D Hot Air*
“สำหรับการอบ และย่างโดยใช้ชั้นวางหนึ่งชั้นขึ้นไป พัดลมจะกระจาย
ความร้อนภายในเตาอบอย่างทั่วถึงเพื่อให้อาหารปรุงสุกอย่างสม่ำเสมอ
บิสกิต / มาการอง / พาย / ขนมปังกระเทียม

การทำความร้อนด้านบน/ด้านล่าง - Eco
ใช้สำหรับการทำอาหารแบบประหยัดพลังงาน ความร้อนจะถูกกระจาย
จากด้านบนและด้านล่างอย่างสม่ำเสมอ
ขนมปัง / ขนมปังโรล / เนื้อ / ปลา

4D Hot Air*
For baking and roasting on one or more levels. The fan
distributes the heat evenly around the compartment for
consistent cooking.
Biscuits | Macaroons | Pastries | Garlic bread

Top/bottom heating - Eco
For energy optimised cooking of selected dishes. Heat is
emitted evenly from above and below.
Bread | Bread rolls | Meat | Fish

ระบบ Hot Air – Eco
ระบบนี้เหมาะสำหรับการทำอาหารบนชั้นวางเพียงชั้นเดียวแบบประหยัด
พลังงาน โดยไม่ต้องอุ่นเตาก่อนปรุงสุก พัดลมจะกระจายความร้อนจาก
แผงทำความร้อนแบบวงแหวนตรงผนังด้านหลังอย่างสม่ำเสมอภายในเตาอบ
เค้ก / มัฟฟิน / บิสกิต

การปิ้งย่างด้วยลมไหลเวียน*
แผงทำความร้อนสำหรับย่าง และพัดลมจะเปิดและปิดอัตโนมัติสลับกัน
พัดลมจะไหลเวียนลมร้อนไปรอบๆ เพื่อทำให้อาหารกรอบ
การย่าง / ปลาทั้งตัว / เนื้อชิ้นเล็กๆ / มันฝรั่ง

Hot Air - Eco
For energy optimised cooking of selected dishes on one
level without preheating. The fan distributes the energy
optimised heat from the ring heating element in the back
wall evenly around the cooking compartment.
Cakes | Muffins | Biscuits

Circulated air grilling*
The grill heating element and the fan switch on and off
alternately. The fan circulates the hot air around for
crisping the food.
Roasting | Whole Fish | Small cuts of meat I Potatoes

การทำความร้อนด้านบน/ด้านล่าง*
สำหรับการทำอาหารโดยใช้ชั้นวางตรงกลางเพียงชั้นเดียวเพื่อให้อาหาร
ของคุณออกมาชุ่มฉ่ำ เหลืองกรอบอย่างสม่ำเสมอ
เนื้อ / พายผลไม้ / เค้กผลไม้

การย่างบนพื้นที่ตะแกรงขนาดใหญ่*
“พื้นที่ทั้งหมดของตะแกรงจะร้อนขึ้น ให้ความร้อนที่แม่นยำทั่วความกว้าง
ของตะแกรงสำหรับการปิ้งย่าง และทำเกรียมให้กับอาหารที่เป็นชิ้นแบนๆ“
สเต็ก / ไส้กรอก / ขนมปัง

Top/bottom heating*
For single centre shelf cooking to give you a moist, even
browning and crispier results.
Meat | Fruit Pies | Fruit cakes

Large area grill*
The whole area of the grill becomes hot, giving you
precision heating for the full width of the grill.
For Grilling and Browning flat items - Steaks | Sausages | Bread

การย่างบนพื้นที่ตะแกรงขนาดเล็ก*
ความร้อนจะเกิดขึ้นเฉพาะตรงส่วนกลางของตะแกรง เมื่อคุณต้องการ
ปรุงสุกอาหารที่มีขนาดหรือปริมาณน้อย
ขนมปังชิ้นเล็ก / พายชิ้นเดียว / สเต็กชิ้นเล็ก
Small area grill*
Only the center of the grill becomes hot, when you
want to cook smaller quantities.
Small Bread | Single Pies | Small Steak

การปรุงสุกอย่างช้าๆ
ความร้อนจะกระจายอย่างทั่วถึงจากด้านบนและด้านล่างด้วยอุณหภูมิ
ระดับต่ำ เวลาปรุงสุกจึงไม่จำเป็นต้องใช้ฝาครอบ หรือเติมของเหลวใดๆ
เตาจะค่อยๆ ทำให้อาหารสุกอย่างช้าๆ เพื่อให้เนื้อนุ่มน่ารับประทาน เนื้อเป็นชิ้นๆ
Slow cook
The heat is emitted evenly from the top and bottom
at low temperatures, requiring no lid or additional
liquid to be added.
Gentle and slow cooking for a tender result - Pieces
of meat

รักษาความร้อนของอาหาร
แผงทำความร้อนของตะแกรง และพัดลมจะสลับปิดและเปิดสลับกัน
พัดลมจะไหลเวียนลมร้อนไปรอบๆ เพื่อให้อาหารกรอบ
การย่าง / ปลาทั้งตัว / เนื้อชิ้นเล็ก / มันฝรั่ง
Keep Warm
The grill heating element and the fan switch on and
off alternately. The fan circulates the hot air around
for crisping the food.
Roasting | Whole Fish | Small cuts of meat I Potatoes

ฟังก์ชั่น coolStart
เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการเตรียมอาหารที่ผ่านการแช่แข็งมาได้อย่างรวดเร็ว
โดยวางอาหารไว้บนชั้นวางชั้นที่ 3 อุณหภูมิจะแตกต่างไปตามคำแนะนำใน
การทำอาหาร ให้ใช้อุณหภูมิสูงสุดที่ระบุไว้ในบนบรรจุภัณฑ์ของอาหาร
โดยไม่จำเป็นต้องอุ่นเตาก่อน
อาหารพร้อมรับประทาน - ลาซานญ่า / ไก่ / พิซซ่า / ขนมปังโรล
coolStart function
For the quick preparation of frozen products on level 3.
The temperature depends on the cooking instructions.
Use the highest temperature specified on the packaging.
Preheating is not required.
Ready to eat food - Lasagne | Chicken | Pizzas | Bread rolls

การอบพิซซ่า
ทำความร้อนจากด้านล่างและด้านหลัง ทำให้ฐานของพิซซ่ากรอบ
และสุกแบบพอดี
พิซซ่า / พาย / คีช
Pizza setting
Heat from the bottom and the back, leave the base crisp
and the food well cooked.
Pizza | Pastries | Quiches

การทำความร้อนด้านล่าง
สำหรับการปรุงสุกอย่างช้าๆ
แคซโรล / แกง
Bottom heating
For slow cooking.
Casseroles | Curries

การอุ่นอาหารพร้อมเสิร์ฟ
สำหรับอุ่นอาหารที่ใส่ไว้ในภาชนะสำหรับพร้อมเสิร์ฟ
Plate warming
For preheating ovenware.

* มีตัวเลือก varioSpeed ให้เลือก
*varioSpeed option available.
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การทำความสะอาดเตาอบได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
Cleaning an oven just got easier.
ระบบ activeClean® ที่ทำความสะอาดได้เองแบบอัตโนมัติ: มาพร้อมกับรางที่ทนต่อความร้อนจากการเผาไหม้
activeClean® automatic self-cleaning: now with pyrolysis proof rails.

ระบบ activeClean®
ของซีเมนส์ใส่ใจการทำความสะอาดเตาอบให้กับคุณโดยการเพิ่มความร้อนภายในเตาอบให้ถึงระดับอุณหภูมิที่สูงสุดถึง 480°oC และเปลี่ยนคราบตกค้างทั้งหมดให้กลายเป็นเถ้า ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “pyrolysis” ทำให้เช็ดสิ่งสกปรก
ออกได้ง่าย ดังนั้นไม่ว่าเตาจะมีคราบตกค้างขนาดไหน คุณไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีทำความสะอาดอีกต่อไป เพียงแค่กดปุ่มก็สะอาดได้
activeClean®
Siemens activeClean® takes care of oven cleaning for you by heating the oven interior to a very high temperature of up to 480°C and turning all residues to ash through a process
called ’pyrolysis’, the contents are then easily wiped away. So no matter how flamboyant it gets in the oven, you no longer need any chemical treatment to get it clean again – just at
the push of a button.

ราง activeClean®
เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น รางที่ติดตั้งมาพร้อมกับเตาอบ iQ700 ที่คุณเลือก จะช่วยลดปัญหายุ่งยากในการที่คุณต้องคอยถอดอุปกรณ์ภายในออกมาเพื่อล้างเอง
activeClean® solid rails
For even more convenience, selected iQ700 ovens feature pyrolysis ready rails, eliminating the hassle of having to remove interior fittings and washing them by hand.

ecoClean®

เตาอบที่มาพร้อมการเคลือบผิวแบบ ecoClean® ใช้การเคลือบผิวด้านในที่พัฒนามาเป็นพิเศษเพื่อดูดซับคราบไขมันที่ตกค้างอยู่ในระหว่างกระบวนการทำอาหาร ทำให้ดูสะอาดตา และลดกลิ่นในการทำอาหาร ในระหว่างขั้นตอนการทำความสะอาด
เตาอบจะถูกทำความร้อนสูงสุดประมาณ 270°o° C ซึ่งทำให้เคลือบผิวด้านในเกิดการสลาย หรือทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับสิ่งสกปรกที่ตกค้าง ทำให้เคลือบ ecoClean® สะอาดและสามารถฟื้นฟูขึ้นใหม่ เคลือบผิวด้านในแบบนี้มีประสิทธิภาพมากกว่า
เคลือบผิวแคตาไลติกแบบมาตรฐานถึง 4 เท่า ทำให้การเคลือบแบบ ecoClean® ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน
ecoClean®
Ovens with ecoClean® use specially developed liners to readily absorb grease and fat deposits during the cooking process, keeping them clean on the eye and reducing cooking odours.
During the cleaning cycle the oven is heated to approximately 270°C, which allows the liners to break down or oxidise waste deposits, leaving the ecoClean® liners clean and renewed.
Being four times more efficient than standard catalytic liners, Siemens ecoClean® provides excellent cleaning performance time after time.
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Ovens

Combi microwave oven with added steam

Built-in oven with microwave

HN678G4S1
60cm Combination microwave oven with added steam

HM676GBS1
60cm Built-in oven wtih microwave

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

e
e
e
e
e
e
e
e
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เตาอบผสมไมโครเวฟและอบไอน้ำแบบบิวท์อิน ขนาด 60 ซม.
ความจุเตาอบ 67 ลิตร, แท็งก์เก็บน้ำขนาด 1 ลิตร
โปรแกรมประกอบอาหาร 15 โปรแกรม
สามารถเลือกความร้อนเพิ่มเติมโดยใช้การอบไอน้ำ
หรือใช้ในการทำอาหารที่ต้องการให้ฟูขึ้นตัว
สามารถเลือกความร้อนเพิ่มเติมโดยใช้ไมโครเวฟ หรือใช้แบบผสม
ปรับเลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 30o°C - 300o°C
กำลังไฟสูงสุด 800 วัตต์ ปรับเลือกกำลังไมโครเวฟได้ 5 ระดับ
หน้าจอสีและภาพแสดงผล TFT ขนาด 5.7 นิ้ว
พร้อมปุ่มกดแบบสัมผัส
Pyrolytic clean : ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ
Drying Function, Baking Sensor, ไฟ Elongated LED
กำลังไฟสูงสุด 3.60 กิโลวัตต์,
แรงดันไฟฟ้า 220-240V,60;50Hz,16A
Combi microwave oven with added steam

เตาอบผสมไมโครเวฟแบบบิวท์อิน ขนาด 60 ซม.
ความจุเตาอบ 67 ลิตร
โปรแกรมประกอบอาหาร 13 โปรแกรม
สามารถเลือกความร้อนเพิ่มเติมโดยใช้ไมโครเวฟ หรือใช้แบบผสม
ปรับเลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 30o°C - 300o°C
กำลังไฟสูงสุด 800 วัตต์ ปรับเลือกกำลังไมโครเวฟได้ 5 ระดับ
หน้าจอสีและภาพแสดงผล TFT ขนาด 3.7 นิ้ว
พร้อมปุ่มกดแบบสัมผัส
e Pyrolytic clean : ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ
e ไฟแบบ LED
e กำลังไฟสูงสุด 3.6 กิโลวัตต์, แรงดันไฟฟ้า 220–240V.
50;60Hz,16A
e
e
e
e
e
e
e

TFTTouchDisplay

PulseSteam

TFTTouchDisplay

e
e
e

Built-in oven with microwave

e

Additional heating methods with microwave,combi
microwave variable

e
e
e
e
e
e

Temperature range 30 °C – 300 °C

67 Liter cavity volume, water tank with 1 liter
15 heating methods
4D hot air, Bottom heat, Combi microwave variable, Conventional heat, Deep-frozen food
special, Dehydrate, fermentation, Full width grill, Half width grill, Hot Air-Eco, Hot air grilling,
Intensive heat, low temperature cooking, Microwave, Pizza setting, pre-heating,
Regeneration, warming
Additional heating methods with steam: Regeneration, fermentation
Additional heating methods with microwave: Microwave, Combi microwave variable
Temperature range 30 °C - 300 °C
Max. Power : 800 W,5 Microwave power settings
5.7” TFT-color and graphics display with direct touch function

67 Liter cavity volume
13 heating methods
4D hot air, Hotaireco, Conventional heat, Conventional heat ECO, Hot air grilling,
Full width grill, Half width grill, Pizza setting, Deep-frozen food special, Bottom heat,
Soft steaming, Plate warming setting, Hold warm setting

Max.Power : 800 W,5 Microwave power settings
3.7“-TFT-color and graphics display with direct touch function
Pyrolytic Self Cleaning function
LED light
3.6 kW total connected load, Voltage 220-240V, 60;50Hz,16A

Pyrolytic clean : Self Cleaning function
Drying Function, Baking Sensor, LED Elongated light
3.6 kW total connected load,Voltage 220-240V, 60;50Hz,16A
Appliance dimensions :
Cut-out dimension		 :
Cavity dimension		 :

(H x W x D) 595 x 595 x 548 mm
(H x W x D) 585 x 560 x 550 mm
(H x W x D) 357 x 480 x 392 mm

Appliance dimensions :
Cut-out dimension		 :
Cavity dimension		 :

(H x W x D) 595 x 595 x 548 mm
(H x W x D) 585 x 560 x 550 mm
(H x W x D) 357 x 480 x 392 mm

Ovens

Built-in oven

Built-in oven

HB636GBS1
60cm Built-in oven

HB632GBS1
60cm Built-in oven

เตาอบบิวท์อินขนาด 60 ซม. ความจุเตาอบ 71 ลิตร
โปรแกรมประกอบอาหาร 13 โปรแกรม
ปรับเลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 30oC - 300oC
หน้าจอสีและภาพแสดงผล TFT ขนาด 3.7 นิ้ว
พร้อมปุ่มกดแบบสัมผัส
e ระบบเร่งความร้อนอัตโนมัติ, อุณหภูมิสูงสุดที่ประตู 40oC
e ไฟส่องสว่างด้านในเครื่องแบบฮาโลเจน
e กำลังไฟสูงสุด 3.6 กิโลวัตต์,
แรงดันไฟฟ้า 220-240V,50;60Hz,16A

e
e
e
e

e
e

e
e

Built-in 60 cm. 71 Liter cavity volume

e
e
e
e
e

Temperature range 30°C – 300°C

เตาอบบิวท์อินขนาด 60 ซม. ความจุเตาอบ 71 ลิตร
โปรแกรมประกอบอาหาร 8 โปรแกรม
ปรับเลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 30oC - 300oC
หน้าจอสีและข้อความแสดงผล TFT ขนาด 2.8 นิ้ว
พร้อมปุ่มกดแบบสัมผัส
e ระบบเร่งความร้อนอัตโนมัติ,อุณหภูมิสูงสุดที่ประตู 40oC
e ไฟส่องสว่างด้านในเครื่องแบบฮาโลเจน
e กำลังไฟสูงสุด 3.6 กิโลวัตต์, แรงดันไฟฟ้า 220-240V,
50;60Hz,16A

e
e
e
e

Built-in 60 cm. 71 Liter cavity volume
13 heating methods
4D hot air, Hotair eco, Conventional heat,
Conventional heat ECO, Hot air grilling,
Full width grill, Half width grill, Pizza setting,
Deep-frozen food special, Bottom heat,
Soft steaming, Plate warming setting,
Hold warm setting

e
e

Temperature range 30°C – 300°C

e
e
e

Rapid heating-up, Maximum window temperature 40°C

3,7“-TFT-color and graphics display
with touch control buttons
Halogen light
3.6 kW total connected load, Voltage 220-240V,
50;60Hz,16A
Appliance dimensions :
Cut-out dimension
:
Cavity dimension
:

TFTTouchDisplay

coolStart

Sabbath mode

8 heating methods
4D hot air, Hotair eco, Conventional heat,
Conventional heat ECO, Hot air grilling,
Full width grill, Pizza setting, Deep-frozen 		
food special
coolStart

Sabbath mode

2.8“-TFT-color and text display with touch-control buttons
Rapid heating-up, Maximum window temperature 40°C
Halogen light
3.6 kW total connected load, Voltage 220-240V,
50;60Hz, 16A
Appliance dimensions :
Cut-out dimension
:
Cavity dimension
:

(H x W x D) 595 x 595 x 548 mm
(H x W x D) 585 x 560 x 550 mm
(H x W x D) 357x 480 x 415 mm

(H x W x D) 595 x 595 x 548 mm
(H x W x D) 585 x 560 x 550 mm
(H x W x D) 357 x 480 x 415 mm
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Ovens

Built-in oven

Built-in oven

HB23AB520K
60cm Built-in oven

HB532E1K
60cm Built-in oven

e
e
e
e
e
e
e
e

เตาอบบิวท์อินขนาด 60 ซม. ความจุเตาอบ 66 ลิตร
โปรแกรมประกอบอาหาร 5 โปรแกรม
ระบบเร่งความร้อนอัตโนมัติ
นาฬิกาอิเลคทรอนิกส์
ระบบป้องกันเด็ก
ปรับเลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 50oC - 270oC
อุณหภูมิสูงสุดที่ประตู 40oC
กำลังไฟสูงสุด 3.5 กิโลวัตต์,
แรงดันไฟฟ้า 220-240V,50;60Hz,16A

e
e
e

Built-in oven 60 cm

e
e
e
e
e
e

Automatic fast heat up function

เตาอบบิวท์อินขนาด 60 ซม. ความจุเตาอบ 66 ลิตร
โปรแกรมประกอบอาหาร 8 โปรแกรม
โปรแกรมเร่งความร้อน
ปรับเลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 50oC - 270oC
นาฬิกาอิเลคทรอนิกส์
ระบบล็อคป้องกันเด็ก,ไฟส่องสว่างด้านในเครื่อง
กำลังไฟสูงสุด 2.9 กิโลวัตต์,
แรงดันไฟฟ้า 220-240V,50;60Hz,16A

e
e

Built-in oven 60 cm, 66 Liter cavity volume

e
e
e
e
e

Fast heat up function

66 Liter cavity volume
5 heating methods
conventional heat, hot air plus, bottom heat,
hot air grilling, full width variable grill
Electronic clock
Child lock function
Temperature range 50 °C – 270 °C
Maximum window temperature 40 °C
3.5 kW total connected load ,
Voltage220-240V, 50;60Hz,16A
Appliance dimensions :
Cut-out dimension
:
Cavity dimension
:
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e
e
e
e
e
e
e

(H x W x D) 595 x 595 x 548 mm
(H x W x D) 575-597 x 560 x 550 mm
(H x W x D) 329 x 479 x 420 mm

8 heating methods
Hot air grilling, Bottom heat, Pizza setting,
Conventional heat, Defrost setting, 3D Hot air,
Full width variable grill, Half width variable
grill
Temperature range 50°C – 270°C
Electronic clock
Child lock, Interior lighting
2.9 kW total connected load,
Voltage 220-240V,50;60Hz,16A
Appliance dimensions :
Cut-out dimension
:
Cavity dimension
:

(H x W x D) 595 x 595 x 548 mm
(H x W x D) 575-597 x 560 x 550 mm
(H x W x D) 329 x 479 x 420 mm

Combination Ovens

Compact built-in steam oven

Built-in microwave oven with grill

CS656GBS1
60cm Compact Built-in steam oven

CM633GBS1
60cm Built-in microwave oven with grill

e
e
e
e

e
e
e
e

เตาอบแบบผสมระบบไอน้ำขนาด 60 ซม.
ความจุภายใน 47 ลิตร,แท็งก์เก็บน้ำขนาด 1 ลิตร
โปรแกรมประกอบอาหาร 13 โปรแกรม
ปรับเลือกความร้อนเพิ่มเติมสำหรับการอบไอน้ำ:
การอบไอน้ำ 100%, อุ่นอาหารโดยใช้ไอน้ำ, 		
การหมักอาหาร, การละลายน้ำแข็ง
ปรับเลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 30o°C - 250oC
หน้าจอสีและภาพแสดงผล TFT ขนาด 3.7 นิ้ว
พร้อมปุ่มกดแบบสัมผัส
ไฟส่องสว่างด้านในเครื่องแบบ LED
กำลังไฟสูงสุด 3.30 กิโลวัตต์, แรงดันไฟฟ้า 220–240 โวลต์,
50-60 เฮิร์ทซ์, 16 แอมป์
TFTTouchDisplay

e
e
e

e

ecoClean Plus

Built-in 60 cm. compact steam oven

เตาอบแบบผสมระบบไมโครเวฟขนาด 60 ซม.
ความจุภายใน 45 ลิตร, โปรแกรมประกอบอาหาร 6 โปรแกรม
โปรแกรมประกอบอาหารอัตโนมัติ 17 โปรแกรม
โปรแกรมการอบสามารถทำงานร่วมหรือแยกกับไมโครเวฟได้
ปรับเลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 30o°C - 275o°C
ระบบไมโครเวฟ 900 วัตต์ ปรับความร้อนได้ 5 ระดับ
หน้าจอแสดงผลแบบสี 2.8 นิ้ว พร้อมปุ่มกดแบบสัมผัส
ไฟส่องสว่างด้านในเครื่องแบบ LED
อุณหภูมิที่ประตูสูงสุด 30o°C
กำลังไฟสูงสุด 3.6 กิโลวัตต์, แรงดันไฟฟ้า 220–240 โวลต์,
50-60 เฮิร์ทซ์, 16 แอมป์

e
e

Built-in 60 cm. compact oven with microwave

e
e

17 automatic programs

e
e
e
e
e
e

Temperature range 30 °C - 275 °C

47 Liter cavity volume, Water tank 1 liter
fullSteam

Sabbath mode

13 heating methods
4D hot air, Hotair eco,, Conventional heat, Conventional heat ECO, Hot air grilling,
Full width grill, Half width grill, Pizza setting, Deep-frozen food special, Bottom heat,
Soft steaming, Plate warming setting, Hold warm setting
Additional heating methods with steam : Steam 100 %,
Regeneration fermentation, Defrost

e
e
e

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

Temperature range 30 °C - 250 °C
3,7“-color and text display with touch-control buttons, LED light
3.30 kW total connected load, Voltage 220-240V, 50;60Hz, 16A

Appliance dimensions
Cut-out dimension
Cavity dimension

: (H x W x D) 455 x 595 x 548 mm
: (H x W x D) 450 x 560 x 550 mm
: (H x W x D) 235 x 480 x 415 mm

45 Liter cavity volume, 6 heating methods
4D hot air, Hotair eco,, Hot air grilling, Full width
grill, Half width grill, Plate warming setting
All cooking modes can be used separately and
combination with microwave
900 Watt microwave with 5 power setting
2.8” TFT-color and text display with touch-control buttons
LED light
Maximum window temperature 30 °C
3.6 kW total connected load, Voltage 220-240V, 50;60 Hz,16A
Appliance dimensions :
Cut-out dimension
:
Cavity dimension
:

(H x W x D) 455 x 595 x 548 mm
(H x W x D) 450 x 560 x 550 mm
(H x W x D) 237x 480 x 392 mm
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เตาไมโครเวฟ

เพลิดเพลินกับพื้นที่ที่กว้างขึ้นด้วยเตาไมโครเวฟ
สำหรับติดตั้งแบบ Built-in ภายในครัวของคุณ
ซีเมนส์ขอนำเสนอเตาไมโครเวฟที่ติดตั้งภายในหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทำอาหาร และ
ทำให้ห้องครัวกว้างขึ้นเตาไมโครเวฟของเรามีดีไซน์ให้เลือกทั้งหมด 3 รูปแบบด้วยกัน คือ เตา
ไมโครเวฟระบบ Combination แบบเต็มขนาดปกติ เตาไมโครเวฟระบบ Combination ขนาด
กะทัดรัด 45 ซม และเตาไมโครเวฟระบบเดี่ยวที่ออกแบบแบบมาเพื่อการติดตั้งเข้ากับตู้ติดผนังใน
ห้องครัว ที่สามารถติดตั้งไว้เหนือเตาอบไฟฟ้าระบบเดี่ยวได้อย่างลงตัว
ซีเมนส์ได้เสนอเตาไมโครเวฟที่เป็นศิลปะ ที่ทั้งมี และไม่มีตะแกรงปิ้งย่าง สามารถปรับระดับไฟได้
5 ระดับ ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชั่งละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ และโปรแกรมการทำอาหาร

Microwaves
Enjoy more space with
built-in Microwaves in
your kitchen.
Siemens offers variety of built-in microwave ovens to clear the working area and
give you more space. We offer three different design options in our microwave – Full
size Combination Mircowave oven, a 45cm Compact Combination Microwave oven
and Solo Microwave ovens designed to be built into a wall cabinet placed above a
single oven perfectly.
Siemens also offers a range of state-of-the-art microwaves - with a grill and without,
with five power levels, electronic control, automatic weight defrost, and cooking
programmes.
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เตาไมโครเวฟสำหรับติดตั้งแบบ Built-in ที่เข้ากับครัวของคุณ
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ดีไซน์ที่เน้นความกลมกลืนไร้รอยต่อ
เตาไมโครเวฟของเรามีให้เลือกใช้ทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ เตาไมโครเวฟชนิดรวมหลายระบบขนาดปกติ เตาไมโครเวฟชนิดรวมหลายระบบขนาดกะทัดรัด
45 ซม. เตาไมโครเวฟระบบเดี่ยวที่ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งเข้ากับตู้ติดผนังในห้องครัว ที่สามารถติดตั้งไว้เหนือเตาอบไฟฟ้าระบบเดี่ยวได้อย่างลงตัว
เตาไมโครเวฟของเรามาพร้อมกับคุณสมบัติการทำงานอัจฉริยะ อาทิเช่น เทคโนโลยี Innowave ซึ่งทำให้เตาไมโครเวฟทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และประหยัดพลังงานได้สูงสุด 15% เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีของเตาไมโครเวฟแบบเดิมๆ
ฟังก์ชั่นประตูเปิดอัตโนมัติ
ฟังก์ชั่นนี้จะทำงานเฉพาะเวลาที่คุณเปิดใช้งานฟังก์ชั่นแล้วเท่านั้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดประตูได้ด้วยตัวเองในกรณีที่ไฟฟ้าถูกตัด
ฟังก์ชั่นการย่าง
ฟังก์ชั่นการย่าง 3 ระดับ จะควบคุมอุณหภูมิการย่างได้อย่างพอดี เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการย่างอาหารปริมาณน้อย
หน้าจอ TFT
จากนี้ไปคุณจะสามารถติดตามทุกขั้นตอนการทำอาหารได้ง่ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ต้องขอบคุณโครงสร้างเมนูที่ถูกปรับปรุงใหม่จนสามารถใช้งานได้
สะดวก และเข้าถึงเมนูด้วยระบบสัมผัสได้อย่างง่าย หน้าจอ TFT เป็นนวัตกรรมที่ล้ำหน้าและใช้งานได้คล่องตัวสูงสุดที่สร้างสรรค์มาสำหรับเตาอบไมโครเวฟ
ซึ่งเราออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์เดียวคือ ให้คุณสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นเอง

Built-in Microwaves that define
seamless kitchen.
Seamless design
There are three different design options in our microwave – Full size Combination Mircowave oven, a 45cm Compact Combination
Microwave oven and Solo Microwave ovens designed to be built into a wall cabinet placed above a single oven perfectly. The
Microwaves are incorporated with sophisticated feature like Innowave technology, which means improved efficiency and energy
savings of up to 15% over traditional microwave technology.
Automatic Door Opening
This function is available only when you activate it. You can also manually open the appliance door, even in the event of a power cut.
Grilling Function
3 stage grill gives a perfect grill temperature control. It is ideal for smaller quantities.
TFT Display
It has never been this easy to keep an eye on everything. Thanks to the menu structure, which is optimized for convenient and easy
-to-use touch navigation, the new TFT display is the most innovative and intuitive user interface available for a microwave oven.
Designed to serve one purpose: giving you full control.
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Illumination - LED lights
The lateral long-life LED lights illuminate the microwave evenly from all sides, so you can see your dishes in a realistic light. When
you open the appliance door, the interior lighting switches on. If the door remains open for longer than five minutes, the cooking
compartment lighting switches off again. For all operating modes, the cooking compartment lighting switches on and off automatically, at the start and end of any operation.

ฟังก์ชั่นการทำอาหารด้วยระบบไมโครเวฟ
Microwave cooking functions
การละลายน้ำแข็ง
Defrosting

• ขนมปัง:
ขนมปังทั้งก้อน ขนมปังก้อนกลม หรือขนมปังก้อนยาว / ขนมปังแผ่น / สปันจ์เค้ก,
ยีสต์เค้ก, เค้กผลไม้ที่ไม่ใส่ไอซิ่ง/ครีม หรือเจลลาติน
• Bread:

Whole, round or long bread | Sliced bread | Sponge cake,
Yeast cake, Fruit flan cakes withouticing | Cream or Gelatine

• มันฝรั่ง:
มันฝรั่งเนื้อแวกซ์ / มันฝรั่งเนื้อแวกซ์มากกว่า หรือมันฝรั่งเนื้อแป้ง
หนาประมาณ 6 ซม.
• Potatoes:

Boiled potatoes | Unpeeled boiled potatoes | Chopped
potatoes of the same size

• เนื้อ:
ข้อต่อ และเนื้อหั่นบางๆ / เนื้อบด / ไก่ / เป็ด
• Meat:

• ข้าว:
ข้าวทุกชนิด
• Rice:

• ปลา:
ปลาทั้งตัว / เนื้อปลาที่แล่เป็นแผ่น / ชิ้นปลาที่หั่นตามขวาง
• Fish:

• มันฝรั่งอบ:
มันฝรั่งเนื้อแวกซ์ / มันฝรั่งเนื้อแวกซ์มากกว่า หรือมันฝรั่งเนื้อแป้ง
หนาประมาณ 6 ซม.
• Baked potatoes:

Joints, flat pieces of meat | Minced meat | Chicken | Duck

Whole fish | Fish fillet | Fish cutlet

All types of rice

การทำอาหาร

Waxy potatoes | Predominantly waxy potatoes
or floury potatoes approx. 6 cm thick

• ผักสด:
ดอกกะหล่ำ / บล็อคโคลี่ / แครอท / ต้นหอม / พริกหยวก / ซูกินี่
• Fresh vegetables:

โหมดการทำงานหลายระบบร่วมกัน

Cooking

Cauliflower | Broccoli | Carrots | Spring onions | Peppers |
Zuccini

• ผักแช่แข็ง:
ดอกกะหล่ำ / บล็อคโคลี่ / แครอท / เทอร์นิพ / กะหล่ำม่วง / ปวยเล้ง
• Frozen vegetables:

Cauliflower | Broccoli | Carrots | Turnip | Red cabbage |
Spinach

• การย่าง:
ปานีร์ / ไก่ / ปลา / กุ้ง / มาร์ชเมลโล / พริกหยวก / ซูกินี่ / หัวหอมใหญ่ /
ข้าวโพด / มะเขือเทศสีดา
• Grilling:

Paneer | Chicken | Fish | Prawns | Marshmallows | Peppers |
Zuccini | Onions | Corn | Cherry Tomatoes

Combination mode

• ลาซานญ่าแช่แข็ง:
ลาซานญ่า / โบโลเนส
• Frozen lasagne:

Lasagne | Bolognese

• ส่วนต่างๆ ของไก่:
น่องไก่ / ไก่ครึ่งตัว
• Chicken portions:

Chicken thigh | Half chicken

และอื่นๆ อีกมากมาย…
And many more...
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Microwave

Built-in microwave with grill

Built-in microwave with grill

BE634LGS1X
60cm Built-in microwave oven with grill

HF24G564TH
60cm Built-in microwave with grill

e
e
e
e
e
e
e
e

เตาไมโครเวฟแบบบิวท์อินพร้อมโปรแกรมย่าง ขนาด 60 ซม.
ความจุเตาอบ 21 ลิตร พื้นผิวภายในสแตนเลส
โปรแกรมประกอบอาหารอัตโนมัติ 10 โปรแกรม
ระบบไมโครเวฟ 900 วัตต์ ปรับความร้อนได้ 5 ระดับ
หน้าจอแสดงผลแบบสี 2.8 นิ้ว พร้อมปุ่มกดแบบสัมผัส
ประตูเปิดด้านข้างและบานพับด้านซ้าย
ไฟ LED พร้อมปุ่มกดเปิดประตูเครื่อง
กำลังไฟสูงสุด 1.99 กิโลวัตต์,
แรงดันไฟฟ้า 220–240 โวลต์, 50–60 เฮิร์ทซ์, 10 แอมป์

e
e
e
e
e
e
e
e

e
e
e
e
e

Built-in 60 cm. microwave oven with grill

e
e
e

side opening door, hinge left

เตาไมโครเวฟแบบบิวท์อินพร้อมโปรแกรมย่าง ขนาด 60 ซม.
ความจุเตาอบ 25 ลิตร พร้อมจานแก้วหมุนได้ขนาด 31.5 ซม.
ระบบไมโครเวฟ 900 วัตต์ ปรับความร้อนได้ 5 ระดับ
กำลังไฟย่างสูงสุด 1200 วัตต์
ปรับเลือกได้ที่ระดับ 90, 180, 360 วัตต์
นาฬิกา LED พร้อมแสดงเวลา
โปรแกรมประกอบอาหารอัตโนมัติ 8 โปรแกรม
โปรแกรมละลายน้ำแข็ง 4 โปรแกรม,
โปรแกรมประกอบอาหาร 3 โปรแกรม
กำลังไฟสูงสุด 1.45 กิโลวัตต์,
แรงดันไฟฟ้า 220–230V,50Hz,10A

Cavity volume: 21 l
10 automatic programes
900 watt microwave with 5 power setting
2,8“-TFT-color and text display
with touch-control buttons
LED light
1.99 kW total connected load,
Voltage 220–240V, 50–60Hz, 10Amp
Appliance dimensions
Cut-out dimension
Cavity dimension

: (H x W x D) 382 x 594 x 318 mm
: (H x W x D) 362 x 560 x 300 mm
: (H x W x D) 220 x 350 x 270 mm

e
e
e
e

Built-in 60 cm. microwave oven with grill

e
e
e
e

LED clock and timer

25 liters cavity volume, 31.5 cm. glass turntable
Microwave power 900 W with 5 power level
1200 W quartz grill, combination of grill and
microwave power levels 360/180/90 W
Number of automatic programs: 8
4 defrost programs, 3 cooking programs
1.45 kW total connected load,
Voltage 220–230V, 50Hz,10Amp
Appliance dimensions
Cut-out dimension
Cavity dimension
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: (H x W x D) 382 x 594 x 388 mm
: (H x W x D) 380 x 560 x 550 mm
: (H x W x D) 208 x 328 x 369 mm

Microwave

Built-in microwave with grill
HF15G564TH
60cm Built-in microwave with grill

เตาไมโครเวฟแบบบิวท์อินพร้อมโปรแกรมย่าง ขนาด 60 ซม.
ความจุ 20 ลิตร พร้อมจานแก้วหมุนได้ขนาด 25.5 ซม.
ปรับเลือกได้ 5 ระดับ
กำลังไฟย่าง 800 วัตต์,ตั้งเวลาได้สูงสุด 60 นาที
ระบบปิดอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
โปรแกรมประกอบอาหารอัตโนมัติ 8 โปรแกรม
โปรแกรมละลายน้ำแข็ง 4 โปรแกรม,
โปรแกรมประกอบอาหาร 3 โปรแกรม
e สามารถตั้งโปรแกรมหน่วยความจำได้ 1 โปรแกรม
e กำลังไฟสูงสุด 1.27 กิโลวัตต์,
แรงดันไฟฟ้า 220–230 โวลต์, 50 เฮิร์ทซ์, 10 แอมป์
e
e
e
e
e
e
e

e
e
e
e
e
e
e
e
e

Built-in 60 cm microwave oven with grill
20 liters cavity volume, 25.5 cm glass turntable
5 power level
800 W quartz grill, time up to 60 minutes
Automatic safety switch-off
Number of automatic programs: 8
4 defrost programs, 3 cooking programs
Memory function 1 setting
1.27 kW total connected load, Voltage 220–230V,
50Hz ,10Amp
Appliance dimensions
Cut-out Dimensions
Cavity dimension

: (H x W x D) 382 x 594 x 317 mm
: (H x W x D) 362 x 560 x 300 mm
: (H x W x D) 201 x 308 x 282 mm
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เตา

เตาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ขอแนะนำเตาที่มีประสิทธิภาพของซีเมนส์ ที่มีพลังเหนือกว่า รูปแบบสวยสะดุดตา และมีภาพลักษณ์ที่เฉียบคม
มาพร้อมกับเทคโนโลยีแห่งนวัตกรรม และการออกแบบที่ให้คุณใช้งานได้ง่าย และปลอดภัย ดังนั้นไม่ว่าคุณเลือก
เตา FlexInduction ที่มีนวัตกรรมล้ำยุคในการทำอาหาร หรือเลือกเตาแก๊สแบบธรรมดาที่ปรับเปลี่ยนให้มี
ความร่วมสมัย เตาของเราทั้งหมดได้รับการออกแบบมาให้มีทั้งความสวยงามและกลมกลืนเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า
อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

Hobs
The most stylish and
powerful range of Hobs.
Introducing the Siemens powerful range of hobs, where superior, eye-catching
design sensibilities and razor sharp looks come together with innovative
technology and ergonomic designs. So whether you choose the cutting-edge
innovation of flexInduction cooking, or a more traditional gas hob with a
contemporary twist, all of our hobs are designed to co-ordinate beautifully
with your other range appliances.

Images used are for representational
purposes
รูปภาพใช้ประกอบการนำเสนอผลิ
ตภัณฑ์only.
เท่านั้น
Images used are for representational purposes only.
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เตาแก๊ส
พลังที่หาตัวจับยาก
และประสิทธิภาพที่เหลือล้ำ
เตาแก๊สของซีเมนส์ คือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพลัง และประสิทธิภาพแห่งการทำอาหาร
การออกแบบเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย และตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการที่หลากหลาย
ของแต่ละคนไม่ว่าคุณจะชอบสไตล์สแตนเลสที่มีคุณภาพสูง หรือแบบกระจกเซรามิกที่สวย
งามและทนทาน เตาแก๊สของซีเมนส์ มีรูปลักษณ์ที่เรียบหรู ร่วมสมัย กลมกลืนเข้ากับเตา
ประเภทอื่นๆ ของซีเมนส์ อย่างเตาโดมิโน และเตาอินดักชั่น เตาแก๊สของเรามาพร้อมกับ
เทคโนโลยีล่าสุดของหัวเตาแก๊สร้อนเร็ว เตาแก๊สรุ่นท็อปมีฐานหัวเตาทำจากกระจกเซรามิก
สีดำที่สวยงาม และทนทาน หัวเตามีฐานรองรับภาชนะที่ทำจากเหล็กหล่อสามารถล้าง
ในเครื่องล้างจานได้ ให้ทั้งความทันสมัย และความทนทานใช้ได้กับกระทะทุกขนาด ดังนั้น
ไม่ว่าคุณจะชอบเตาแบบหัวสแตนเลส หรือแบบกระจกเซรามิก ซีเมนส์ยังคงรักษาคุณสมบัติ
ที่เยี่ยมยอดเหล่านั้นให้กับคุณ และครัวของคุณสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างเต็มที่
นั่นเอง

Gas Hobs
Unmatched Power.
Extremely Efficient.
The Siemens gas hob range is all about powerful and efficient cooking,
ergonomic design, and configuration options that meet individual needs.
Whether you prefer high-quality stainless steel or beautiful and durable
ceramic glass, the Siemens gas hob range will have a clean and contemporary look which coordinates seamlessly with the rest of your Siemens
Domino and Induction hob range. Our gas hobs are equipped with the
latest high-speed wok burner technology. The top-of-the-range models
feature beautiful and durable black ceramic glass hob bases, with
dishwasher safe cast iron pan supports that provide both a strong
contemporary look and a stable base for any size of pan. So whether
your preference is for classic high quality stainless steel, or for a modern,
on glass model, Siemens will always have a hob that’s perfect for you
and just right for your kitchen.
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เตาแก๊สของซีเมนส์จะทำให้การทำอาหารกลายเป็นเรื่องสนุก
With our gas hobs, cooking is a sheer pleasure.
เพื่อประสบการณ์การทำอาหารที่ความปลอดภัยสูงสุด
เพื่อความสบายใจ เตาแก๊สของซีเมนส์ทั้งหมดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟลุกลามซึ่งจะทำการตัด
ระบบการจ่ายแก๊สไปยังหัวเตา ทำให้ไฟดับ ระบบนี้รับประกันได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาแก๊สรั่ว และมี
ในเตาแก๊สและหัวเตาของซีเมนส์ทั้งหมด
For safest cooking experience
For complete peace of mind, all Siemens gas hobs feature a Flame Failure Device,
which cuts-off the supply of gas to the individual burner, should the flame be
accidentally extinguished, somehow. This ensures that no gas leakage can ever
happen, and is applicable for all Siemens gas hobs and burners.
Ideal Design
การออกแบบในอุดมคติ
with more space between the burners,
• พื้นที่ระหว่างหัวเตาถูกออกแบบมาให้มีพื้นที่กว้างมากขึ้น 		 • Designed
they are suited for cooking in bigger, medium or
ทำให้เหมาะกับการทำอาหารด้วยหม้อขนาดใหญ่
small pots
ปานกลาง และขนาดเล็ก
• The silver colored high quality round knobs are
• ปุ่มหมุนทรงกลมคุณภาพสูงสีเงินทำให้สามารถปรับไฟได้ crafted for comfortable handling
• Wok burners are placed in comfortable positions
อย่างสะดวก
for easy access
• หัวเตาอยู่ในตำแหน่งที่เหมะสม และเข้าถึงได้ง่าย
• Simply designed heavy and high quality cast iron
• ฐานรองรับภาชนะทำด้วยเหล็กหล่อคุณภาพสูง ออกแบบ pan supports for easy cleaning and handling
เรียบง่าย เพื่อให้ทำความสะอาด และดูแลง่ายขึ้น

นำพลังและความรวดเร็วที่เหนือกว่าให้กับการทำอาหารของคุณ

จุดไฟติดง่ายโดยใช้มือเดียว
ปุ่มควบคุมหัวเตาแก๊สของซีเมนส์ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีโดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงและ
ง่ายต่อการใช้งาน เตาแก๊สสามารถจุดติดไฟได้โดยใช้การควบคุมปุ่มหมุน เพียงแค่กดและหมุน
รอสองสามวินาที และปล่อย โดยไม่จำเป็นต้องมีปุ่มจุดไฟแยกต่างหาก
Easy One Hand Ignition
All Siemens gas hob control knobs are designed seamlessly with superior quality
material and are easy to operate. The gas hobs can be ignited with one hand via
the control dials. Simply push and turn, wait for a few seconds, then release – no
separate ignition buttons necessary

Bring more power and speed to your cooking.

การทำอาหารกับหัวเตาที่ทรงพลัง และมีความแม่นยำสูง
เตาแก๊สซีเมนส์ตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพื่อการทำอาหารด้วยความเร็วสูง ด้วยหัวเตาที่ให้กำลังไฟ
ถึง 6 กิโลวัตต์ แต่พลังจะไม่มีประโยชน์หากขาดความแม่นยำ เตาแก๊สเหล่านี้สามารถปรับไฟให้ลดลงไปอยู่ที่ 0.3
กิโลวัตต์ เหมาะสำหรับการอุ่น หรือละลายช็อกโกแลต เพื่อความยืดหยุ่นในทำอาหาร หัวเตาเป็นระบบควบคุมสอง
จังหวะ ประกอบด้วย วงเปลวไฟด้านในและด้านนอกที่สามารถปรับได้โดยใช้ปุ่มควบคุมเดียวกัน
Powerful, Precise Wok Cooking
Siemens gas hobs meet the increasing demand for high speed cooking, with wok burners delivering up to 6kW of power. But power is nothing without precision. These hobs can be turned
down to just 0.3kW – perfect for simmering or melting chocolate. For the ultimate in flexibility,
our wok burners are dual control – the inner and outer flame rings can be adjusted from the
same control dial.

ฐานรองภาชนะทำจากเหล็กหล่อ แข็งแรง และมีคุณภาพสูง
ฐานรองภาชนะที่ทำจากเหล็กหล่อคุณภาพสูง ให้ทั้งความทันสมัย และความแข็งแรงทนทาน สามารถรองรับ
กระทะที่หนัก และติดตั้งยางรองฐานเพื่อป้องกันรอยขีดช่วน ทำให้เหมาะสำหรับสไตล์การทำอาหารไทย และ
เหมาะสำหรับหม้อ หรือกระทะก้นลึกเพื่อให้ทำความสะอาดง่าย ฐานรองภาชนะของซีเมนส์ผ่านการเคลือบเพื่อให้
ความทนทาน ป้องกันสีลอกล่อนระหว่างการล้างในเครื่องล้างจาน และมีรุ่นท็อปเพียงไม่กี่รุ่นที่มาพร้อมฐานรอง
ภาชนะที่สามารถใส่ในเครื่องล้างจานได้
Strong and High Quality Cast Iron Pan Supports
Our cast iron pan supports are both stylish and highly durable, providing robust support for
even the heaviest pans, and are also fitted with rubber feet to prevent scratching making them
ideal for Thai cooking style and for pots or woks. For convenient cleaning, Siemens pan
supports are treated with a patented coating, which resists discoloration during the
dishwashing cycle as few high end models are featured with dishwasher safe pan supports.

Gas Hob

Gas hob

Gas hob

ER95351TH
90cm Gas hob

ER74332TH
78.5cm Gas hob

e เตาแก็ส 3 หัว
e เตาขวาและเตาซ้าย 4 กิโลวัตต์ เตากลาง 1.7 กิโลวัตต์
e เตาแก็สเปลวไฟ 3 ชั้น ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมความร้อน
ให้คงที่และทั่วถึง
e ฟังก์ชั่นพิเศษ DigiLink ฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อระหว่างเตาแก๊ส
กับเครื่องดูดควัน, DigiTimer
เตาแก็สแต่ละหัวเตาสามารถตั้งเวลาได้สูงสุด 99 นาที
e ระบบตัดไฟอัตโนมัติกรณีเปลวไฟดับ เพื่อความปลอดภัย
e EasyFix™ ช่วยการติดตั้งและประกอบเป็นเรื่องง่าย
e One-click® ง่ายในการติดตั้ง จุดไฟง่ายและไม่ทำลายหัวเตา
e หัวเตาซีลปิดสนิทจึงช่วยประหยัดเวลาในการทำความสะอาดเตา 			
และช่วยยืดอายุของเตาแก็ส
e กำลังไฟสูงสุด 9.7 กิโลวัตต์
e แรงดันไฟฟ้า 220 V

e เตาแก็ส 3 หัว
e หัวเตาซ้าย 4 กิโลวัตต์ หัวเตาขวา 4 กิโลวัตต์
หัวเตากลาง 1.7 กิโลวัตต์
e เตาแก็สเปลวไฟ 3 ชั้น ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมความร้อน
ให้คงที่ทั่วถึง
e ระบบตัดไฟอัตโนมัติกรณีเปลวไฟดับ เพื่อความปลอดภัย
e หัวเตาซีลปิดสนิท ช่วยประหยัดเวลาในการทำความสะอาด
และช่วยยืดอายุของเตาแก็สให้นานขึ้น
e EasyFix™ ช่วยการติดตั้งและประกอบเป็นเรื่องง่าย
e One-click® ง่ายในการติดตั้ง จุดไฟง่ายและไม่ทำลายหัวเตา
e กำลังไฟสูงสุด 9.7 กิโลวัตต์
e แรงดันไฟฟ้า 220 V

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

Three burners
Max power burner left / right: 4 kW x 2, center burner 1.7 kW
Pure brass triple burner
Special funtions DigiLink,DigiTimer(up to 99 mins)
Flame indicator,Auto ignition
EasyFix™ - Easy to install
One-click® - Easy for maintenance

Three burners
Max power burner left / right: 4 kW x 2, center burner 1.7 kW
Pure brass triple burner
Flame indicator, Auto ignition
Unique side-open design, easy to clean
EasyFix™ - Easy to install
One-click® - Easy for maintenance
9.7 kW total burners power
Ignition power supply: 220 V

Unique side-open design, easy to clean
9.7 kW total burners power

Appliance dimensions :
Cut-out Dimensions
:

Ignition power supply: 220 V
Appliance dimensions
Cut-out Dimensions
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Stainless Steel
Surface materials

: (W x D) 900 x 480 mm
: (W x D) 880 x 455 mm.

Tempered Glass
Surface materials

(W x D) 785 x 450 mm
(W x D) 700 x 400 mm.

Gas Hob

Gas hob

Gas hob

ER74232TH
76cm Gas hob

ER74353TH
76cm Gas hob

e เตาแก็ส 2 หัว
e หัวเตาซ้าย 4 กิโลวัตต์ หัวเตาขวา 4 กิโลวัตต์
e เตาแก็สเปลวไฟ 3 ชั้น ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมความร้อน
ให้คงที่และทั่วถึง
e ระบบตัดไฟอัตโนมัติกรณีเปลวไฟดับ เพื่อความปลอดภัย
e หัวเตาซีลปิดสนิทจึงช่วยประหยัดเวลาในการทำความสะอาด				
เตาและช่วยยืดอายุของเตาแก็ส
e EasyFix™ ช่วยการติดตั้งและประกอบเป็นเรื่องง่าย
e One-click® ง่ายในการติดตั้งจุดไฟง่ายและไม่ทำลายหัวเตา
e กำลังไฟสูงสุด 8.0 กิโลวัตต์
e แรงดันไฟฟ้า 220 V

e เตาแก็ส 3 หัว
e หัวเตาซ้าย 4 กิโลวัตต์ หัวเตาขวา 4 กิโลวัตต์
หัวเตากลาง 1.7 กิโลวัตต์
e เตาแก็สเปลวไฟ 3 ชั้น ควบคุมความร้อนให้คงที่และทั่วถึง
e ระบบตัดไฟอัตโนมัติกรณีเปลวไฟดับเพื่อความปลอดภัย
e หัวเตาซีลปิดสนิท จึงช่วยประหยัดเวลาในการทำความสะอาด
และช่วยยืดอายุของเตาให้นานยิ่งขึ้น
e EasyFix™ ช่วยการติดตั้งและประกอบเป็นเรื่องง่าย
e One-click® ง่ายในการติดตั้ง จุดไฟง่ายและไม่ทำลายหัวเตา
e กำลังไฟสูงสุด 9.7 กิโลวัตต์
e แรงดันไฟฟ้า 220 V

e
e
e
e
e
e
e
e
e

e
e

Three burners stainless steel gas hob

e
e
e
e
e
e
e

Pure brass triple burner

Two burners
Max power burner left / right: 4 kW x 2
Pure brass triple burner
Flame indicator, Auto ignition
Unique side-open design, easy to clean
EasyFix™ - Easy to install
One-click® - Easy for maintenance
8.0 kW total burners power
Ignition power supply: 220 V
Appliance dimensions
Cut-out Dimensions

Tempered Glass
Surface materials

: (W x D) 760 x 450 mm
: (W x D) 700 x 400 mm.

Max power burner left / right: 4 kW x 2 ,
center burner 1.7 kW
Flame indicator, Auto ignition
Unique side-open design, easy to clean
EasyFix™ - Easy to install
One-click® - Easy for maintenance
9.7 kW total burners power
Ignition power supply: 220 V

Appliance dimensions :
Cut-out Dimensions
:
		

(W x D) 760 x 450 mm
(WxD) 700 x 400 mm.

Stainless Steel
Surface materials
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เตาอินดักชั่น
ร้อนเร็ว ประหยัดพลังงาน
ดีไซน์ทันสมัย
การทำอาหารด้วยระบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการทำอาหารที่รวดเร็วที่สุด ปลอดภัย
สูงสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เตาอินดักชั่นจากเทคโนโลยีดั้งเดิมของเราติดตั้งมาด้วยเซ็นเซอร์
ที่จะรับรู้และทำงานอัตโนมัติเมื่อวางภาชนะบนหัวเตา การทำงานแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าเป็นวิธีที่รวดเร็ว
กว่าแก๊ส และประหยัดพลังงานมากกว่า ทำให้คุณสามารถทำอาหารได้รวดเร็ว ในขณะเดียวกันยัง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เตาอินดักชั่นจึงเหมาะสำหรับการทำอาหารหลายๆ ประเภท และทำให้ครัว
ของคุณเป็นที่ถูกใจของลูกค้า

Induction Hobs
Speed.
Energy-efficiency.
Style.
Induction cooking is recognised as being one of the quickest, safest and most
efficient methods of cooking available. Our traditional induction hob range
feature automatic pan recognition ensures that the hob starts operating only
when the sensor recognises the pan. Induction cooking is quicker than gas
and much more energy efficient, allowing you to enjoy speedy food whilst
being kinder to the environment. Induction hobs are perfect for a wide variety
of cooking and yet making your kitchen truly bespoke.
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เตา Flexinduction
เป็นอิสระจากโซนการทำอาหารแบบเก่า
ที่จำกัด ด้วยเตา FlexInduction
เตา flexInduction ของซีเมนส์ สามารถทำงานเป็นเตาอินดักชั่นแบบดั้งเดิม โดยมีการแยก
พื้นที่ออกเป็น 4-5 โซน แต่หากเลือกที่จะเชื่อมโยงแต่ละพื้นที่เข้าด้วยกันเพื่อสร้างพื้นที่สี่เหลี่ยม
ผืนผ้าตั้งแต่หนึ่งส่วนขึ้นไป ความมหัศจรรย์ก็จะเริ่มต้นขึ้น ด้วยพื้นที่ในการทำอาหารที่กว้างขึ้น
จึงทำให้สามารถใช้ภาชนะได้ทุกขนาด และสามารถวางภาชนะได้ทุกจุดบนเตาพร้อมกัน และ
แน่นอนว่าเตา flexInduction ยังคงไว้ซึ่งความล้ำหน้าของการทำอาหารด้วยระบบการเหนี่ยว
นำไฟฟ้าไว้ทั้งหมด รวมถึงการตั้งค่าแบบ Boost เซ็นเซอร์ตรวจจับภาชนะ และการปล่อยพลัง
ความร้อนได้ถึง 3.7 กิโลวัตต์ พื้นที่ของเตา flexInduction แต่ละจุดจะใช้ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า
วงรีสี่ตัวที่อยู่ใต้กระจก ซึ่งแต่ละตัวจะทำงานแบบแยกเป็นอิสระ เพื่อตรวจจับการวางภาชนะบน
เตา ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าแต่ละตัวจะทำงานเฉพาะเวลาที่ตรวจพบว่ามีภาชนะทำอาหารวางอยู่เท่านั้น
เพื่อให้มั่นใจได้ถึงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นหม้อใส่นมขนาด 10 ซม. ที่วางอยู่
ตรงมุมๆ หนึ่ง หรือเป็นกระทะแบนสำหรับทอดขนาดใหญ่ที่วางเต็มพื้นที่

flexInduction Hobs
Liberate your pans from
restrictive cooking zones,
with flexInduction.
Siemens flexInduction hobs can behave as traditional induction hobs with four
or five separate zones. But choose to link the zones together to form one or
more rectangular surfaces, and the real magic begins. The extended cooking
surface can accommodate pans of any size, and even several pans placed anywhere on the surface at the same time. And of course flexInduction has all the
advantages of induction cooking, including boost settings, pan recognition and
a power output of up to 3.7kW. Each flexInduction zone uses four innovative
elongated oval inductors beneath the glass, each of which can act independently
to sense the presence of cookware on the hob. Individual inductors will work
only if cookware is detected, ensuring efficient operation whether a 10cm
diameter milk pan is placed in one corner, or a large griddle plate covers the
whole zone.
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เตา FlexInduction ที่คิดแทนคุณ
FlexInduction hobs that think for you.
การทำอาหารที่ไร้ขีดจำกัด
เตา flexInduction เป็นนวัตกรรมที่
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำอาหาร
แบบเดิมๆ และนำเสนอความยืดหยุ่นให้กับ
การทำครัวมากขึ้น เตา flexInduction
ของซีเมนส์นั้นทำงานเหมือนเตาอินดักชั่น
แบบเดิมที่มี 4 โซน แต่รวม 2 โซนเข้า
ไว้ด้วยกันโดยทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
(ขนาด 400 x 240 มม.) เพื่อเป็นพื้นที่
ในการประกอบอาหารที่มีขนาดใหญ่และ
ยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเตาทั้ง 2 โซนนั้น
สามารถทำงานแยกกันหรือพร้อมกันก็ได้
เตารุ่นนี้ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์แบบ
ช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ในการทำอาหารอ
ย่างที่คุณปรารถนา

Cooking without limits.
flexlnduction hob is an innovative concept
that reinvents your way of cooking and offers
greater flexibility in the kitchen. Siemens
flexlnduction hob can behave as a traditional
four-zone induction hob, but choose to link
two zones together to form a single rectangular
cook surface (400x240 mm), and the real
magic begins. These two cooking areas can be
used independently or combined. Siemens
flexlnduction adapts perfectly to your needs
offering more possibilities for cooking as you
wish.

การเลือกพื้นที่ในการทำความร้อน: powerMove Plus
ฟังก์ชั่นนี้จะให้ประสบการณ์ใหม่ทั้งหมด โดยแบ่งโซนทำความร้อนของเตาออกเป็น 3 โซนด้วย
คุณสมบัติ powerMove Plus ตั้งแต่การทอดตรงพื้นที่ด้านหน้าไปถึงการอุ่นตรงพื้นที่ด้านหลัง
เพียงแค่ยกอุปกรณ์ทำอาหารของคุณไปตรงจุดที่ต้องการเพื่อให้พื้นที่ในการทำความร้อนที่ถูกต้อง
ทำงาน พื้นที่ด้านหลังของเตาจะตรวจจับและเริ่มทำงานอัตโนมัติด้วยระดับความร้อนขั้นต่ำที่ระดับ
1 เพื่อรักษาความอุ่นของอาหาร
Choose your heating zone: powerMove Plus
This function offers a totally new experience. Divide your hob into 3 heating
zones with the powerMove Plus feature. From frying at the front to warming at
the back of your hob, just lift your cookware to the right spot to activate the
correct heating zone. The rear zone automatically detects and starts with the
minimum level 1 to keep the food warm.

ทุกสิ่งที่คุณต้องการสามารถลงตัวที่นี่
ด้วยเตา flexInduction ของซีเมนส์ คุณจะมีพื้นที่เพียงพอในการประกอบอาหารด้วยภาชนะขนาดใหญ่ ในขณะเดียว
กันคุณก็สามารถวางภาชนะขนาดเล็กหลายใบบนพื้นผิวเดียวกันได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเตาจะสามารถตรวจจับภาชนะได้เอง
โดยอัตโนมัติและจะส่งพลังงานความร้อนไปยังภาชนะเหล่านั้นเท่านั้นจึงไม่สิ้นเปลืองพลังงานไม่ว่าภาชนะเหล่านั้นจะมี
จำนวนหรือขนาดเท่าใดก็ตาม (ตั้งแต่ 9 - 40 ซม.)
Everything you need fits here.
With Siemens flexlnduction hob, you have the space to cook with large pots, but can also use smaller
ones on the same surface at the same time. They will be auto-matically recognized and heated with
absolute precision without wasting energy, no matter their number or size (from 9 cm to 40 cm).

ไม่ต้องเผชิญกับความไหม้เกรียมอีกต่อไป: FryingSensor Plus
เป็นเรื่องดีที่คุณจะมีตัวช่วยในการควบคุมอุณหภูมิในขณะที่คุณทอดอาหาร เพียงแค่เลือกจากโปรแกรมอัตโนมัติตาม
ชนิดของอาหารที่คุณกำลังทอดอยู่ โดย FryingSensor Plus จะเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมให้ เสียงสัญญาณจะเตือน
ให้คุณทราบเมื่อถึงระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทอดอาหารดังกล่าว และระบบจะคอยจับตาดูระดับอุณหภูมิของกระทะ
อยู่ตลอดเวลาในการทอด ช่วยลดความยุ่งยากในการปรับตั้งค่าด้วยตัวเอง
No more scorching: fryingSensor Plus
It’s nice to have some help with your frying for a controlled frying temperature, simply choose from
a range of automatic programs according to the type of food being cooked, and fryingSensor Plus
will apply the ideal setting. A signal tone will let you know when the ideal frying temperature has
been reached, and since the pan’s temperature is monitored for the entire frying process, it spares
you the trouble of making manual adjustments.

พัฒนาไปสู่อีกขั้น: quickStart
เมื่อคุณเปิดเตา FlexInduction ฟังก์ชั่น quickStart จะระบุและเลือกพื้นที่ในการทำอาหารอัตโนมัติมัติตรงจุดที่คุณ
วางภาชนะ สิ่งที่คุณต้องทำก็เพียงแค่ปรับการตั้งค่าอุณหภูมิ แค่นี้คุณก็พร้อมทำอาหารแล้ว
One step ahead: quickStart
When you turn on the flexInduction hob, the quickStart function automatically identifies and selects
the cooking area on which you have placed the pot. All you have to do is adjust the temperature
setting, and you’re ready to go.

เริ่มอีกครั้งด้วยการตั้งค่าแบบเดิม: reStart
เนื่องจากเตา flexInduction จะปิดตัวเองอัตโนมัติ เนื่องจากมีของเหลวหกบนส่วนควบคุมการสั่งงาน ฟังก์ชั่น
reStart จะช่วยให้คุณสามารถกลับไปสู่การตั้งค่าที่คุณเลือกไว้ได้ เพียงแค่กดตรงปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้งภายใน 4
วินาทีหลังจากที่เตาปิดสวิตช์
Start again with original settings: reStart
In case the flexInduction hob automatically turns itself off, say because of spilled liquid on the user
interface, the reStart function lets you return to your selected settings simply by tapping on the
power button within four seconds of the hob switching off.
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Induction Hob

Induction Hob

Induction Hob

EH851FEB1E
80cm Induction hob

EH8P5260TH
78cm Induction hob

e
e
e
e
e
e
e

พื้นที่ประกอบอาหาร induction 4 โซน
ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสแบบ Touch slider
ปรับระดับความร้อนได้ 17 ระดับ
ระบบตรวจจับตำแหน่งของภาชนะอัตโนมัติ
ฟังก์ชั่นตั้งเวลาในแต่ละโซน
ปิดการทำงานอัตโนมัติเมื่อเกินเวลาที่กำหนด
กำลังไฟสูงสุด 7.4 กิโลวัตต์

e
e
e
e
e
e
e

4 induction cooking
touchSlider operating
17 power levels
Automatic pan detection function
Timer with switch-off function for all zones
Safety time-switch off
7.4 kW total connection load
Appliance dimensions
:
Cut-out Dimensions
:
Minimum worktop thickness :

U-form bevel
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(H x W x D) 51 x 802 x 522 mm.
(H x W x D) 51 x 750 x 490-500 mm.
20 mm.

e
e
e
e
e
e

พื้นที่ประกอบอาหาร 2โซน
ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสแบบ TouchSlider
ปรับระดับความร้อนได้ 17 ระดับ
สัญญาณไฟแสดงความร้อนคงเหลือ
ระบบล็อคป้องกันเด็ก
กำลังไฟสูงสุด 3.5 กิโลวัตต์

e
e
e
e
e
e

2 induction cooking zones
TouchSlider operationg
17 power levels
Residual heat indicator
Childproof lock
3.5 kW total Connected load
Appliance dimensions
:
Cut-out Dimensions
:
Minimum worktop thickness :

Front facette, side profiles

(H x W x D) 59 x 780 x 450 mm
(H x W x D) 59 x 700 x 400 mm
20 mm.

Induction Hob

FlexInduction hob

Induction Hob

EX675LEC1E
60cm FlexInduction hob

EH675FEC1E
60cm Induction hob

e
e
e
e
e
e
e
e
e

พื้นที่ประกอบอาหาร Induction 2 โซน และ FlexInduction โซน
ดีไซน์ขอบด้านข้างสแตนเลส สามารถต่อกับเตาโดมิโนได้
ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสแบบ Dual lightSlider
ปรับระดับความร้อนได้ 17 ระดับ
ระบบจับเวลาและปิดการทำงานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
ระบบจับตำแหน่งของภาชนะอัตโนมัติ
สัญญาณไฟแสดงความร้อนคงเหลือ ในแต่ละโซน
ระบบเร่งความร้อนในทุกโซน (panBoost & Boost Function)
กำลังไฟสูงสุด 7.4 กิโลวัตต์

e
e
e
e
e
e
e
e
e

พื้นที่ประกอบอาหารอินดักชั่น 4 โซน
สามารถวางต่อกับเตาโดมิโนและเตาเซรามิกเฉพาะรุ่นได้
ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสแบบ TouchSlider
ปรับระดับความร้อนได้ 17 ระดับ
ระบบจับเวลาและปิดการทำงานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
ระบบจับตำแหน่งภาชนะอัตโนมัติ
สัญญาณไฟแสดงความร้อนคงเหลือ ในแต่ละโซน
ระบบเร่งความร้อนในทุกโซน
กำลังไฟสูงสุด 7.4 กิโลวัตต์

e

2 induction cooking zones 1 FlexInduction
cooking zone

e
e

4 induction cooking Zones

e
e
e
e
e
e
e
e

Can be combined with all hobs in comfort design

e
e
e
e
e
e
e

Touch Slider Control

Dual lightSlider touch control
17 power levels
Switch off timer for every cooking zone Timer
Automatic pan recognition sensor
Residual heat indicator for each zone
Boost function for all zone & panBoost
7.4 kW total connected load
Appliance dimensions
:
Cut-out Dimensions
:
Minimum worktop thickness :

Front facette, side profiles

(H x W x D) 51 x 602 x 520 mm
(H x W x D) 51 x 560 x 490-500 mm
20 mm.

Can be combined with all hobs in
comfort design
17 power levels
Switch off timer for every cooking zone timer
Automatic pan recognition sensor
Residual heat indicator for each zone
Boost function for all zones
7.4 kW total connected load
Appliance dimensions
:
Cut-out Dimensions
:
Minimum worktop thickness :

(H x W x D) 51 x 602 x 520 mm
(H x W x D) 51 x 560 x 490 - 500 mm
20 mm.

Front facette, side profiles
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Hob

Induction hob

Electric hob

EU631FCB1E
60cm Induction hob

ET645CEA1E
60cm Electric hob

e
e
e
e
e
e
e
e

พื้นที่ประกอบอาหาร 3 โซน
ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส TouchSlider (mono)
ปรับระดับความร้อนได้ 17 ระดับ
สัญญาณไฟแสดงความร้อนคงเหลือดิจิตอล 2 ระดับ
ระบบจับตำแหน่งของภาชนะอัตโนมัติ
ระบบจับเวลาและปิดการทำงานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
ระบบเร่งความร้อนในทุกโซน
กำลังไฟสูงสุด 4.6 กิโลวัตต์

e
e
e
e
e
e
e
e

3 Induction cooking zones
TouchSlider (mono)
17 power levels
Digital 2-step Residual heat indicator
Automatic pan recognition sensor
Switch off timer for every cooking zone timer
Boost function for all zones
4.6 kW total connection load
Appliance dimensions
Cut-out dimensions
Min. worktop thickness

:
:
:

(HxwxD) 51 x 592 x 522 mm
(HxWxD) : 51 x 560 x 490-500 mm
20 mm

e
e
e
e
e
e

พื้นที่ประกอบอาหาร 4 โซน
ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
ไฟแสดงความร้อน
สัญญาณไฟแสดงการทำงาน
กำลังไฟสูงสุด 6.6 กิโลวัตต์

e
e
e
e
e
e

4 HighSpeed cooking zones
Control setting : Knobs
9 power levels
4 residual heat indicator lights
Power on indicator light
6.6 kW total connection load
Appliance dimensions :
Cut-out Dimensions
:
Min. worktop thickness :

Stainless steel frame

Front facette design
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(HxwxD) 48 x 583 x 513 mm
(HxWxD) : 48 x 560 x 490-500 mm
20 mm

Hob

Electric hob

Electric hob

ET651FKP1E
60cm Electric hob

ET651BF17E
60cm Electric hob

e
e
e
e
e
e
e

พื้นที่ประกอบอาหาร 3 โซน
ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส touchSlider
ปรับระดับความร้อนได้ 17 ระดับ
สัญญาณไฟแสดงแบบดิจิตลอ
ระบบจับเวลาและปิดการทำงานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
ระบบเร่งความร้อน
กำลังไฟสูงสุด 5.75 กิโลวัตต์

e

3 HighSpeed cooking zones, including
2 dual zones

e
e
e
e
e
e

e
e
e
e
e

พื้นที่ประกอบอาหาร 4 โซน เตาวงคู่ที่ด้านหน้าขวา
ดีไซน์แบบไร้ขอบ ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
ปรับระดับความร้อนได้ 17 ระดับ
ฟังก์ชั่นตั้งเวลาในแต่ละโซน
กำลังไฟสูงสุด 6.6 กิโลวัตต์

e

4 High Speed cooking zones,

e

U-form beveled ceramic glass with

including 1 dual zone
touch control

touchSlider (mono)
17 power levels
Digital display
Switch off timer for every cooking zone
PowerBoost function

e
e
e

17 power levels
Timer with switch-off function for all zones
6.6 kW total connected load

5.75 kW total connection load

Appliance dimensions
Cut-out Dimensions
Minimum worktop thickness

Appliance dimensions :
Cut-out dimensions
:
Min. worktop thickness :

U-Facette design

(H x W x D) 39 x 592 x 522 mm				
(H x W x D) : 39 x 560 x 490-500 mm
20 mm

:
:
:

(H x W x D) 39 x 592 x 522 mm.
(W x D) 39 x 560 x 490-500 mm.
20 mm.

U-Facette design
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Domino Hob

Electric hob

Induction hob

ET375FFP1E
30cm Domino electric hob

EH375FBB1E
30cm Induction domino hob

e
e
e
e
e
e
e
e

พื้นที่ประกอบอาหาร 2 โซน เตาวงคู่ด้านหน้า
สามารถวางต่อกับเตาโดมิโนและเตาเซรามิคเฉพาะรุ่นได้
ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส touchSlider
ปรับระดับความร้อนได้ 17 ระดับ
สัญญาณไฟแสดงแบบดิจิตอล
ระบบจับเวลาและปิดการทำงานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
ปิดการทำงานอัตโนมัติเมือ่เกินเวลาที่กำหนด
กำลังไฟสูงสุด 3.5 กิโลวัตต์

e
e
e
e
e
e
e
e

2 HighSpeed cooking zones, including: 1dual zone
Can be combined with all hobs in comfort design
touchSlider
17 power levels
Digital display
Switch off timer for every cooking zone
Safety switch-off
3.5 kW total connection load
Appliance dimensions : (HxwxD) 38 x 302 x 520 mm.
Cut-out Dimensions
: (HxWxD) : 38 x 270 x 490-500 mm.
Min. worktop thickness : 20 mm

e
e
e
e
e
e
e

พื้นที่ประกอบอาหาร Induction 2 โซน
สามารถวางต่อกับเตาโดมิโนและเตาเซรามิคเฉพาะรุ่นได้
ควบคุมการทำงานระบบสัมผัส แบบ Touch Slider
สัญญาณไฟแสดงความร้อนคงเหลือในแต่ละโซน
ระบบจับตำแหน่งของภาชนะอัตโนมัติ
ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
กำลังไฟสูงสุด 3.7 กิโลวัตต์

e
e
e
e
e
e
e

2 induction cooking zones
Can be combined with all hobs in comfort design
individual touch Slider control
2 – stage digital residual heat indicator
Automatic pan detection function
Safety switch off
3.7 kW total connection load
Appliance dimensions
Cut-out Dimensions
Minimum worktop thickness
Optional accessories
HZ394301

Optional accessories
HZ394301

อุปกรณ์เสริมเพื่อเชื่อมต่อ

อุปกรณ์เสริมเพื่อเชื่อมต่อ
Front facette, side profiles

Front facette, side profiles
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:
:
:

(H x W x D) 51 x 302 x 520 mm.
(H x W x D) 51 x 270 x 490-500 mm.
20 mm.

Domino Hob

Gas hob

Gas hob

ER3A6AD70L
30cm Domino gas hob

ER3A6BD70L
30cm Domino Gas hob

e
e
e
e
e

เตาแก๊สว๊อคเซรามิคเปลวไฟ 2 ชั้น แบบโดมินโน 1 หัว
ระบบติดไฟมือเดียว สะดวกต่อการใช้งาน
ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
ระบบตัดแก๊สรั่วเพื่อความปลอดภัย
กำลังไฟสูงสุด 6000 กิโลวัตต์

e
e
e
e
e

เตาแก๊สว๊อคเซรามิคเปลวไฟ 2 ชั้น แบบโดมินโน 1 หัว
ระบบติดไฟมือเดียว สะดวกต่อการใช้งาน
ระบบตัดแก๊สรั่วเพื่อความปลอดภัย
ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
กำลังไฟสูงสุด 4700 กิโลวัตต์

e
e

1 dual wok

e
e
e
e
e

One handed ignition

e
e
e

7-segment display with residual heat indicator

FlameSelect: Variable 9 levels of flame control
for each zone

e
e
e
e

7-segment display with residual heat indicator
Cast iron pan support (dishwasher proof)
Flame failure safety device
Gas connection rating 6000w
Appliance dimensions
Cut-out dimensions :(HxWxD)
Min. worktop thickness

:
:
:

Optional accessories:
HZ394301

(HxwxD) 45 x 302 x 520mm
45 x 270 x 490-500mm
20 mm

2 Gas burners
Sword control knobs
Digital display
FlameSelect: Variable 9 levels of flame control for
each zone
Flame failure safety device
Gas connection rating: 4,700 W
Appliance dimensions
Cut-out Dimensions
Min. worktop thickness

: (HxwxD) 45 x 302 x 520mm
: (HxWxD) : 45 x 270 x 490-500mm
: 20 mm

อุปกรณ์เสริมเพื่อเชื่อมต่อ
Optional accessories:

Front facette, side profiles

HZ394301

อุปกรณ์เสริมเพื่อเชื่อมต่อ

Front facette, side profiles
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Domino Hob Accessories
อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อเชื่อมเตาโดมิโน

Possible combinations:

เมื่อต้องการติดตั้งเตาโดมิโนมากกว่า 1 ตัวติดกับเตาในกลุ่มโดมิโนจะต้องใช้อุปกรณ์
ต่อเชื่อมเตาเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น
เตา 2 ตัว - ให้เพิ่มอุปกรณ์ต่อเชื่อม ระหว่างเตา 1 ชิ้น
เตา 3 ตัว - ให้เพิ่มอุปกรณ์ต่อเชื่อมระหว่างเตา 2 ชิ้น เป็นต้น

When installing a domino unit right next to a hob, an assembly
kit is required When installing two or more domino units
side-by-side, one or more assembly kits are required.
(2 units – 1 assembly kit, 3 units – 2assembly kits, etc.)

หน่วยวัดตามภาพแสดงเป็นมิลลิเมตร ภาพวาดลายเส้นสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการจัดเตรียมการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นผลมาจากการ
ใช้งานของภาพวาดลายเส้นข้างต้นโดยไม่ได้ตรวจสอบ

Measurements in mm. Line drawings are for reference only.
Company can not accept responsibility for incorrect planning
or installation as a result of the use of these line drawings.
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domino hob

Domino Gas hob

EH375FBB1E
30cm Induction domino hob

ER3A6AD70L
30cm Domino gas hob

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

พื้นที่ประกอบอาหาร Induction 2 โซน
ควบคุมการทำงานระบบสัมผัส แบบ Touch Slider
สัญญาณไฟแสดงความร้อนคงเหลือในแต่ละโซน
ระบบจับตำแหน่งของภาชนะอัตโนมัติ
ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
กำลังไฟสูงสุด 3.7 กิโลวัตต์
2 induction cooking zones
individual touch Slider control
2 – stage digital residual heat indicator
Automatic pan detection function
Safety time-switch off
3.7 kW total connection load
Appliance dimensions
Cut-out Dimensions
Minimum worktop thickness

:
:
:

(H x W x D) 53 x 302 x 520 mm.
(H x W x D) 53 x 270 x 490-500 mm.
30 mm.

e
e
e
e

เตาแก๊สว๊อคเซรามิคเปลวไฟ 2 ชั้น แบบโดมินโน 1 หัว
ระบบติดไฟมือเดียว สะดวกต่อการใช้งาน
ระบบตัดแก๊สรั่วเพื่อความปลอดภัย
กำลังไฟสูงสุด 6000 กิโลวัตต์

e
e
e
e
e
e
e
e

1 dual wok
One handed ignition
touchSlider
17 power levels
Digital display
Switch off timer for every cooking zone
Safety switch-off
Gas connection rating 6000w
Appliance dimensions
Cut-out dimensions :(HxWxD)
Min. worktop thickness

:
:
:

(HxwxD) 45 x 302 x 520mm
45 x 270 x 490-500mm
20 mm

Optional accessories:
HZ394301 Connecting strip
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We apologies that some of the appliances pictured in this catalogue are not available in Thailand

53

54

เครื่องดูดควัน
สมรรถนะโดดเด่น และการออกแบบ
อย่างชาญฉลาด
เครื่องดูดควันของซีเมนส์มีสไตล์ในแบบฉบับที่คุณคาดหวังได้จากเครื่องใช้ไฟฟ้าของซีเมนส์ แต่สิ่งที่ทำให้อุปกรณ์นี้
แตกต่างออกไป คือประสิทธิภาพในการกำจัดความชื้น กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากการทำอาหาร และระดับเสียง
รบกวน ด้วยการทำงานของ iQdrive มอเตอร์ที่ทำให้ประสบการณ์ในการทำอาหารมีรสชาติเพิ่มขึ้น ครัวของคุณ
จะไม่ได้เป็นแค่สถานที่สำหรับทำอาหาร แต่เป็นสถานที่ที่คุณใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัว และเพื่อนฝูง
เครื่องดูดควันซีเมนส์ จะทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้ครัวของคุณสะอาด สดชื่น และเต็มไปด้วยอากาศบริสุทธิ์ ไม่ว่า
คุณจะเลือกเตาดูดควันรุ่นท็อปอย่าง iQ700 ซึ่งเป็นเครื่องดูดควันแบบฝังที่มีความล้ำนำสมัย เครื่องดูดควันแบบ
ปล่องควัน หรือเครื่องดูดควันแบบติดตั้งภายในตู้ของห้องครัว เครื่องดูดควันทั้งหมดของซีเมนส์ จะมีมอเตอร์ที่
ทำงานเงียบ และใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตในพื้นที่ส่วนตัวของคุณเอง

Hoods
Outstanding performance,
intelligently designed.
Siemens hoods have the style quotient you would typically expect from a Siemens appliance.
However, it is their sheer effectiveness at dealing with unwanted moisture, cooking odours
and noise levels that set them apart. Thanks to our iQdrive motor that enhances your cooking
experience exponentially. Your kitchen is not only a place to cook, it’s a place to spend quality
time with your family and friends.
Siemens hoods work hard to keep your kitchen space fresh, and full of cleaner air whilst also
providing ambient lighting. Whether you choose a top-of-the-range iQ700 hood, a classic
chimney hood or something built-into your kitchen cup-boards, all Siemens hoods come
with a quiet and most energy efficient motor so you can enjoy your living space.
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มอเตอร์: มีประสิทธิภาพ เสียงเงียบ
และทรงพลัง ซีเมนส์ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น
iQdrive

เครื่องดูดควันทุกรุ่นของซีเมนส์ทำงานด้วย iQdrive มอเตอร์ ซึ่งเป็นมอเตอร์แม่เหล็กประสิทธิภาพสูง
ทรงพลังสูงสุด ทำงานเงียบ และทนทาน อากาศในห้องครัวจะยังคงสะอาด และสดชื่น ไม่ว่าคุณจะทำ
อาหารประเภทใดก็ตาม เครื่องดูดควันประสิทธิภาพสูงของซีเมนส์มีความทนทานต่อการสึกหรอ และทำ
งานเงียบ ต้องยกความดีให้กับมอเตอร์ iQdrive ที่ไม่มีแรงเสียดสี ด้วยกลไกไร้แปรงถ่าน ทำให้มอเตอร์
ยังคงเย็น ลดการสูญเสียพลังงาน และความผิดพลาดที่มีสาเหตุมาจากความร้อนที่เกิดจากการเสียดสี
และยังทำงานได้เงียบมาก ยิ่งไปกว่านั้น ยังใช้พลังงานน้อย และมีคุณภาพความทนทานสูง

iQdrive motor: Efficient,
quiet and robust.
This is how we simplify
life for you.
Driving our range hoods is the patented iQdrive: A high-performance magnetic motor
which is most powerful, silent & durable. The air in the kitchen remains clean and fresh,
no matter what you are cooking. The high performance hoods are both wear resistant
and pleasantly silent –thanks to the frictionless and iQdrive motor. The brushless
mechanism enables it to remain cool – eliminating energy loss and faults typically
caused by frictional heat – and also makes it remarkably quiet. Moreover, it convinces
by its low power consumption and longlasting quality.
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เครื่องดูดควันทั้งหมดติดตั้งมาพร้อมกับคุณสมบัติและคุณประโยชน์ที่หลากหลาย

All our hoods come fully fitted with a number of features and benefits.
ทรงพลัง มีประสิทธิภาพ และทำงานเงียบ: ด้วย iQdrive มอเตอร์
เครื่องดูดควันส่วนใหญ่ของเราติดตั้งมาพร้อมกับ iQdrive มอเตอร์ที่มีขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพสูง และทำงานเงียบ
ซึ่งประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80% แม้ในขณะที่กำลังทำงานด้วยระดับการดูดควันสูงสุด iQdrive มอเตอร์ติดตั้งมาพร้อม
กับแกนแม่เหล็ก Neodym พลังแรงสูง ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในกรอบที่เรียบลื่น ทำให้อากาศไหลผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล้อ
พัดลมและห้องดูดถูกสร้างมาให้มีความเงียบในระหว่างการดูดควัน โดยยังคงรักษาระดับการไหลผ่านของอากาศได้สูง
Powerful, efficient and quiet: with iQdrive
Most of our hoods are fitted with compact, efficient and extremely quiet iQdrive motors
which save up to 80% energy, even while working at the highest suction level. The iQdrive
motor is fitted with an extremely powerful Neodym magnetic core that is built into an
inwardly smooth casing, resulting in an optimal aerodynamic air-flow. The fan wheel and
scroll housing is constructed to be quiet during an extraction operation, while maintaining
a high airflow.

เลือกการทำงานได้อย่างคล่องตัว: ระบบควบคุมแบบ touchcontrol
ควบคุมระดับการทำงานได้ง่ายๆ เพียงเลื่อนนิ้วผ่านด้านหน้าของเครื่องดูดควันโดยใช้ระบบควบคุมแบบ touchcontrol
หน้าจอ LCD ที่คมชัด สามารถแสดงฟังก์ชั่นที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนั้นได้อย่างชัดเจน และเนื่องจากไม่มีปุ่มใดๆ ยื่นออก
มาทำให้ง่ายต่อการรักษาความสะอาดของเครื่องดูดควัน
Intuitive selection: touchcontrol interface
Control the power level by simply sliding a finger across the front of the hood using the
touchcontrol. A clear LCD display also shows which functions are currently active. As
there are no protruding buttons, hoods with touch controls are also easy to keep clean.

ไฟส่องสว่างที่เย็นตัวลงได้เอง แต่ไม่ทำให้อาหารเย็น: ไฟ softLight LED
ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานสูงสุดถึง 40,000 ชั่วโมง และใช้พลังงานเพียง 3 วัตต์ ทำให้หลอดไฟ LED ที่นำมาใช้ ไม่
เพียงแต่ให้แสงสว่างที่หัวเตาของคุณเท่านั้น แต่ยังประหยัดพลังงานไปพร้อมกัน ฟังก์ชั่นการปรับไฟสลัวของไฟ softLight
จะปรับไฟให้ค่อยๆ หรี่แสงลง หรือสว่างขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงจ้ากะทันหัน แสงสว่างเช่นนี้จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อน
คลายให้กับครัวของคุณ
Lighting that cool itself down and not the food: with softLight LED
With the longest expected lifetime of 40,000 hours, and power consumption of a
mere 3W, the LED lamps ensure a pleasantly, bright kind of illumination above your
hob while saving energy at the same time. The softLight dimmer function allows a
gentle fading in and out of the lighting, avoiding any unexpected luminance. The
atmospheric lighting provides for a very comfortable kitchen ambience.

ระดับความเร็วเต็มพลัง
เครื่องดูดควันซีเมนส์ให้คุณสามารถเลือกพลังในการดูดได้ตามระดับของการทำอาหาร ทำให้มั่นใจได้ว่าประหยัดพลังงาน
และเสียงรบกวนน้อย คุณสามารถเลือกได้ระหว่าง 1-3 ของระดับปกติ ตามรุ่นที่ใช้งาน และประเภทของอาหารที่คุณกำลัง
ทำ นอกจากนี้ยังมีระดับความแรงอีก 2 ระดับสำหรับการทำอาหารปริมาณมาก และการทอด
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Powerful Speed Level
The Siemens hood allows you to appropriately regulate the extraction power according
to the cooking intensity, thus ensuring that energy is saved and noise levels are low.
You can choose between 1 to 3 normal levels depending on the model and type of
cooking you are doing. There are 2 more intensive levels for heavy cooking and frying.

พัดลมทำงานต่อเนื่องอัตโนมัติ (หน่วงเวลาปิด)
เครื่องดูดควันจะทำงานอีกประมาณ 10 นาทีเพื่อดูดกลิ่นที่ตกค้างจากการทำอาหารก่อนที่จะปิดตัวเอง บางรุ่นจะมีฟังก์ชั่น
พัดลมทำงานต่อเนื่องอัตโนมัติ
Auto Fan run-on (Delay shut-off)
The hood works for an additional ten minutes to deal with any lingering cooking odours
before switching itself off. Some models have an automatic fan run-on facility.

ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเครื่องดูดควัน: Automatic climateControl Sensor
เมื่อใช้ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ เซ็นเซอร์จะตรวจวัดความเข้มข้นของไอระเหย และปรับระดับกำลังการทำงานโดยอัตโนมัติ การควบคุม
แบบแมนนวลได้รับการออกแบบมาให้มีการใช้งานที่คล่องตัว คุณจึงสามารถเพิ่มกำลังการดูดควันได้โดยใช้ฟังก์ชั่น Boost
Let the range hood decide: Automatic climateControl Sensor
When using the automatic function, a sensor measures the density of vapours and adapts
the power level automatically. The manual control is designed in an intuitive way. Here,
you can increase the power with the boost function.

เครื่องดูดควันจะคอยเตือนให้คุณทำความสะอาดแผ่นกรอง: ไฟเตือนแผ่นกรองสกปรก
คุณสมบัตินี้จะทำให้เครื่องดูดควันของคุณทำงานต่อไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยจะเตือนคุณให้ทำความสะอาดตัวกรอง
เป็นระยะๆ หน้าจอจะแจ้งเตือนขึ้นเมื่อแผ่นกรองไขมัน หรือแผ่นกรองคาร์บอนมีสิ่งอุดตันอยู่หนาแน่นและต้องการการบำรุง
รักษา
Hoods that remind you to clean the filter: Filter saturation indicator
This feature makes sure that the hood continues to operate at full capacity by reminding
you to regularly clean the filters. The display promptly indicates when the grease filters
or the activated carbon filters are saturated and need your attention.

สูตรไขมันต่ำสำหรับครัวของคุณ: แผ่นกรองระบายอากาศที่บริเวณขอบซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตร
ระบบการดูดควันที่บริเวณขอบอันทันสมัย และทำความสะอาดได้ง่าย สามารถดูดซับความมันในไอระเหยได้ถึง 90% ซึ่ง
มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องดูดควันอื่นๆ นอกจากนี้ การออกแบบที่ทันสมัยโดยใช้พื้นผิวสแตนเลส จึงทำให้รูปลักษณ์มี
ความพิเศษยิ่งขึ้น
Low-fat recipe for your kitchen: the patented rim ventilation filter
The innovative and easy-to-clean rim extraction absorbs more than 90% of the grease
in the vapours – which is a lot more than other hoods do. Also, its modern design with
stainless steel surface makes it something special.

สร้างบรรยากาศ และเพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบาย

Create an ambience and enjoy the convenience.
การดูดควันที่ปรับได้หลากหลายสำหรับทุกสภาวะ: ฟังก์ชั่นการปรับความแรงอัตโนมัติ
คุณสามารถใช้การตั้งค่าปรับความแรงนี้เพื่อเพิ่มแรงในการดูดควันโดยอัตโนมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำอาหาร เช่น การทอด เครื่องดูดควัน
ในรุ่นที่มาพร้อมฟังก์ชั่นปรับความแรงอัตโนมัตินี้ จะลดพลังลงอัตโนมัติให้อยู่ระดับปกติหลังจากที่ดูดควันด้วยอัตราความแรงสูงเป็นเวลา 10 นาที เพื่อให้
คุณไม่จำเป็นต้องกดสวิตซ์กลับด้วยตัวเอง
Varied extractions for every condition: Automatic intensive revert function
You can use the intensive setting to temporarily boost the extraction rate to cope with particularly
demanding cooking conditions, for instance while stir-frying. Models that feature the automatic revert
function will automatically drop back to a normal level after ten minutes at the intensive rate – so you
never have to remember to switch it back yourself.

ให้ครัวที่สะอาด อากาศสดชื่นอยู่เสมอ: ฟังก์ชั่นการทำงานตามช่วงเวลาอัตโนมัติ
เพื่อให้ครัวของคุณมีอากาศที่สดชื่นตลอดวัน จึงต้องมีการไหลเวียนอากาศที่เหมาะสมเป็นพื้นฐาน เพื่ออากาศภายในห้องครัวที่ดีต่อสุขภาพ ไม่ใช่แค่ในระหว่างการทำอาหารเท่านั้น ฟังก์ชั่นการทำงานตามช่วงเวลา
อัตโนมัติทำให้แน่ใจได้ว่าในห้องครัวมีอากาศที่มีคุณภาพตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อระบบทำงาน ครัวจะมีการระบายอากาศอัตโนมัติเป็นจังหวะทุกชั่วโมง (ทำงาน 5 นาที) โดยใช้ระดับความแรงของพัดลมต่ำสุด เป็นทาง
เลือกที่ดีที่สุดในการกำจัดกลิ่นรุนแรงที่ตกค้างจากการทำอาหาร เช่น แกง หรือปลา เป็นต้น
Keep your kitchen fresh always: Automatic interval function
Keep your kitchen fresh throughout the day. Proper air circulation is the basic requirement for a healthy indoor climate, not only during cooking. The
automatic interval function assures an optimal kitchen climate 24 hours a day. Once activated, the kitchen will automatically be ventilated at hourly
intervals (5 mins.) on the lowest fan setting, 24 hours a day. On this setting, the hood will ventilate the kitchen for a few minutes every hour on the
lowest fan setting. It’s ideal for removing strong, lingering cooking odours like those of curries, fish etc.

พลังแรงสุด: ฟังก์ชั่น Boost
ในระหว่างการทอดอาหารซึ่งทำให้เกิดไอระเหยขึ้นมามาก คุณสามารถเลือกใช้ตัวเลือก
นี้ได้ทันที เพื่อให้ฟังก์ชั่น Boost ทำงาน ฟังก์ชั่นนี้จะปรับความแรงในการดูดควันไปที่
ระดับสูงสุด เครื่องดูดควันแบบปล่องจะทำงานที่ระดับความแรงสูงสุดประมาณ 20
วินาที หลังจากนั้นจะกลับสู่ระดับก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ
Maximum Power: Boost function
During heavy frying when a large amount of steam is let off,
you can immediately select the boost option. It activates the
boost function, which switches to the maximum intensive
setting. The chimney hood will run at maximum power for
approx. 20 seconds after which it will automatically get back
to the previous power level.

แผ่นกรองแบบเป็นชั้น
ด้วยแผ่นกรองแบบเป็นชั้น จึงช่วยลดคราบไขมันได้สูงสุด 95% สำหรับเครื่องดูดควันแบบติดตั้งที่ผนัง และสูงสุด 99% สำหรับเครื่องดูดควันแบบ
ปล่อง ในเครื่องดูดควันจะมีแผ่นกรอง 2 ตัว โดยแผ่นกรองจะมีขนาดใหญ่พิเศษ ไอระเหยจะถูกดูดเข้าไปที่แผ่นกรองด้านหน้าก่อนที่จะถูกกรองอีกเป็น
ครั้งที่สองผ่านแผ่นกรองหลัก แผ่นกรองเหล่านี้จะสามารถนำไปล้างในเครื่องล้างจานได้ และยังทำความสะอาดด้วยมือได้เช่นกัน
Cascade filter
With the new cascade filter, grease reduction reaches up to 95% for wall mounted design and up to 99% for
island chimney hoods. As there are 2 filters in the hood, an extra-large filter surface is achieved. The vapors
drawn in are pre-filtered before being filtered a second time via the main filter. These filters are dishwasher
safe and can be cleaned manually as well.

ลืมผนังที่มีพื้นผิวที่เหนียวเหนอะหนะไปให้หมด: แผ่นกรองตาข่ายสแตนเลส
แผ่นกรองตาข่ายช่วยป้องกันพื้นผิวจากความเหนียวเหนอะหนะทำให้อากาศภายในห้องครัวสะอาด
และด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่มีคุณภาพสูง ยิ่งทำให้ดีไซน์ของเครื่องดูดควันมีความเด่นชัดยิ่งขึ้น
แผ่นกรองสามารถถอดออก และทำความสะอาดได้ง่าย และสามารถนำไปล้างในเครื่องล้างจาน
ได้เช่นกัน
No greasy surfaces anymore: The stainless steel mesh filter
The mesh filter prevents surfaces from getting greasy and provides
clean air in your kitchen. Its high quality appearance emphasizes the
appliance’s clear design. The filters are easy to remove and clean even in a dishwasher.

สวยงามและคุณภาพสูง: การผลิตด้วยฝีมือชั้นเลิศ
เครื่องดูดควันของซีเมนส์มีคุณลักษณะเฉพาะจากการออกแบบที่ทันสมัยโดยใช้วัสดุสแตนเลสอัน
หรูหรา การผลิตด้วยฝีมือชั้นสูงทำให้ส่วนของขอบปราศจากรอยต่อแสดงให้เห็นถึงผลงาน
คุณภาพสูง และสวยสะดุดตา
Beautiful and top-quality: The workmanship
Siemens hoods are characterized by their classy stainless steel look
with a modern design. Their workmanship with seamless edges is
extremely high in quality, and is eye-catching indeed.

ใช้งานง่ายด้วยปุ่มที่มีไฟส่องสว่าง: การควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้คุณสามารถควบคุมผ่านหน้าจอได้อย่างง่ายดาย และมีความคล่องตัวสูง ที่ปุ่มจะมีไฟส่องสว่าง
ทำให้คุณสามารถเห็นได้ว่าฟังก์ชั่นไหนกำลังทำงานอยู่ ส่วนหน้าจอดิจิตอลจะแสดงให้คุณเห็นระดับ
กำลังการทำงานที่เลือกไว้
User friendly with button lighting:
The electronic control
The control via display is easy as well as intuitive. With the button
lighting you can always see which function is currently activated.
The digital display shows you the selected power level.
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เครื่องดูดควันของเรามาพร้อมทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ
Our hoods will leave you spoilt for choice

การออกแบบห้องที่มีลักษณะเปิดโล่งเป็นรูปแบบที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกวัน ด้วยเหตุนี้ เครื่องดูดควันที่มีประสิทธิภาพ และทำงานเงียบ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการรับมือกับกลิ่นอาหารที่รุนแรง เช่นเดียวกับการเกาะตัวของชั้นความหนืดในอากาศที่สามารถเกิดขึ้นได้
ทั่วห้อง ซีเมนส์เราให้ความใส่ใจในเรื่องของรูปแบบและดีไซน์ของเครื่องดูดควัน เพื่อให้คุณเลือกใช้งานเครื่องดูดควันได้ตรงตามความต้องการ อย่างไรก็ดี ผู้ใช้ควรพิจารณาถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดูดควัน สิ่งแรกก็คือ คุณต้องการเครื่อง
ดูดควันที่เน้นระบบการดูดควัน หรือระบบที่ช่วยให้มีการไหลเวียนของอากาศ และอย่างที่สองคือ พลังในการดูดควันที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ของห้องครัว และลักษณะนิสัยในการทำอาหารของคุณ นี่คือข้อชี้แนะบางส่วนที่คุณจำเป็นต้องคำนึงถึง
With open-plan living becoming more and more popular, a quiet and efficient extractor is necessary to deal with the strong cooking odours as well as the grease-laden air that can otherwise linger
throughout the house. As far as style and design are concerned, with the Siemens range of cooker hoods, you’ll be spoilt for choice. But there are also two vital technical points to consider while choosing
a hood. The first is whether you want the hood to be ducted or re-circulated and the second is its real suction power, which depends on your kitchen space and cooking habits. Here are some helpful
pointers you need to consider.

ระบบระบายอากาศออก

ระบบหมุนเวียนอากาศ

การดูดอากาศเป็นระบบที่เหมาะสำหรับห้องครัวขนาดเล็กหรือขนาดปานกลาง เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด เครื่องดูดควันของคุณ
ควรจะดูดควันออกไปด้านนอกของตัวบ้านโดยใช้ท่อดูดควันที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ยิ่งท่อดูดควันขนาด
ใหญ่เท่าไหร่ ก็จะยิ่งดูดอากาศออกจากภายในห้องครัวได้มากขึ้นเท่านั้น และยังทำงานได้เงียบกว่า หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ท่อดูด
ควันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก ความยาวของท่อดูดควรจะให้สั้นที่สุดและเป็นทางตรง เพื่อให้แน่ใจว่าอากาศถูกส่งออกไปยังด้านนอก
ได้อย่างรวดเร็วมากที่สุด พยายามอย่างอท่อ ตัวท่อควรจะเรียบเสมอกันเพื่อให้มั่นใจว่าอากาศที่ถูกดูดเข้าไปนั้นสามารถไหลออกไปได้อย่าง
คล่องตัว ไม่มีสิ่งกีดขวาง

บางครั้งอาจไม่จำเป็นหรือไม่สามารถใช้งานระบบระบายอากาศออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในห้องครัวขนาดใหญ่ ที่จำเป็นจะต้องใช้ท่อดูด
ควันออกไปสู่ด้านนอกที่มีความยาวเกินกว่าที่แนะนำ ในกรณีนี้ ควรเลือกระบบหมุนเวียนอากาศ (โดยจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมชุดระบบ
ไหลเวียนอากาศที่มีแผ่นกรองคาร์บอนดูดกลิ่น สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม กรุณาตรวจสอบจากข้อมูลทางเทคนิค
ของผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น) ในระบบหมุนเวียนอากาศ อากาศที่ถูกดูดจะถูกส่งผ่านไปยังแผ่นโลหะเพื่อกำจัดความเป็นไขมัน จากนั้นอากาศ
จะถูกส่งไปที่แผ่นกรองคาร์บอนเพื่อกำจัดกลิ่น ก่อนจะส่งอากาศกลับคืนมาในห้องครัว ท่านจะต้องทำการเปลี่ยนแผ่นกรองเป็นประจำเพื่อ
รักษาประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่น

Ducting is appropriate for kitchens which are smaller or average in size. For optimum performance,
your extractor hood should be ducted outside the house using ducting with as large a diameter as
possible. The larger the size of the duct, the greater the volume of air that can be extracted from the
kitchen and the quieter the hood will be. Use of ducting with a lesser diameter should be avoided if
possible. Ducting lengths should be as short and as direct as possible to ensure that the air is extracted to outside as quickly as possible. Bends should be kept to a minimum and the ducting itself
should be as smooth as possible to ensure smooth, unobstructed airflow.

Sometimes, the ducting mode is simply not practical or possible. Especially in very large kitchens,
where the duct outlet position would require a duct length beyond recommendations, in this case
a re-circulation mode shall be chosen (an additional carbon odour filter re-circulated kit is required
to do this - please check individual product specifications for details of suitable accessories). In the
re-circulated mode, the extracted air is passed through the metal filter to remove grease and then
through a carbon filter to remove odours before being directed back into the kitchen. A regular
exchange of the filter is required to ensure an effective removal of odours.

Ducting operational mode
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Re-circulated operational mode

ทำให้โหมดการไหลเวียนอากาศมี
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการดูดอากาศ
cleanAir modle:

The cleanAir module: making Re-circulation
mode as efficient as ducting
อันล้ำหน้าของซีเมนส์สามารถป้องกันการสูญเสียประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นในโหมดการไหลเวียนอากาศ
ด้วยนวัตกรรมอันล้ำสมัย และพื้นผิวของแผ่นกรองที่เพิ่มขึ้นมาทำให้ cleanAir modle สามารถกำจัดกลิ่นได้ทั้งหมด 95% ทำให้
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการทำงานของโหมดการดูดอากาศ อย่างไรก็ดี เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ควรต่อท่อดูดควันออกไปภาย
นอกตัวบ้าน เพื่อให้สามารถส่งอากาศออกไปด้านนอก ซึ่งบางครั้งอาจไม่สามารถทำได้
cleanAir modle

The innovative cleanAir module of Siemens prevents the loss of efficiency in removing odour in
the re-circulation mode. With the innovative and increased filter surface area, the cleanAir
module can neutralize up to 95% of all odours, making it almost as effective as operating the
hood in ducting mode. However for optimum performance, your extractor hood should be
ducted outside the house, so that the extracted air is vented outside. This sometimes may not be
practical.

พลังในการดูดอากาศที่แท้จริง : พลังในการทำงาน
Real suction power: The power to
perform
เครื่องดูดอากาศที่คุณเลือกนั้น จะต้องมีระดับพลังที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถดูดความชื้น และกลิ่นจากการทำอาหารออกจากครัว
ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการทั่วไปแล้ว เครื่องดูดควันควรจะสามารถแลกเปลี่ยนอากาศในห้องได้ถึง 10 ครั้งต่อ
ชั่วโมง นี่เป็นวิธีคำนวณอย่างง่ายๆ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องดูดควันที่ติดตั้งมีพลังการดูดควันที่เหมาะสมกับขนาด
ห้องครัวหรือไม่ อันดับแรกให้คำนวณปริมาตรของห้องครัวของคุณ (สูงxกว้างxลึก ใช้หน่วยเป็นเมตร) จากนั้นนำปริมาตรมาคูณ
ด้วย 10 ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอัตราการดูดควันโดยประมาณที่คุณต้องการ
Your chosen hood must have the ideal power level to effectively remove moisture and cooking
odours from your kitchen. As a rule of thumb, the hood should be able to change the air in the
kitchen 10 times per hour. Here is a quick calculation you can make to check whether a hood
has the right suction power fitting to your kitchen size: firstly, calculate the volume of the
kitchen (H x W x D, in metres), then multiply that figure by 10. The resulting figure is the
approximate extraction rate you require.
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Cooker hoods by Siemens
Asian Cooking Range
ปัจจุบันนี้คนเอเชียให้ความสำคัญกับการทำอาหารมากขึ้น และเราเข้าใจดีว่าอาหารสไตล์เอเชียมัก
จะต้องใช้น้ำมันมากและใช้ไฟแรงในการประกอบอาหาร ดังนั้น ซีเมนส์จึงนำเสนอ ซีเมนส์ เอเชี่ยน
คุกกิ้งเรนจ์ ที่ประกอบไปด้วยเตาแก๊ส และเครื่องดูดควัน ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำ
อาหารของคนเอเชียโดยเฉพาะ ซึ่งเครื่องดูดควันของซีเมนส์นั้น ถูกออกแบบมาให้สามารถดักจับ
คราบน้ำมันที่ลอยขึ้นไปในอากาศได้ดี และยังกำจัดคราบไขมัน ไอน้ำ กลิ่น และควันออกไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ พิเศษด้วยเทคโนโลยี
ที่สามารถเชื่อมต่อการทำงานระหว่างเตาแก๊สกับ
เครื่องดูดควันได้ เพียงแค่เปิดเตาแก๊ส เครื่องดูดควันก็จะทำงานเองโดยอัตโนมัติ ช่วยให้การทำ
อาหารเป็นเรื่องง่ายดายและสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังไม่ต้องห่วงในเรื่องของการทำ
ความสะอาด เพราะเครื่องดูดควันมีฟังก์ชั่นทำความสะอาดตัวเอง “Self-cleaning” เพียงแค่กด
ปุ่มเดียว เครื่องดูดควันก็จะทำความสะอาดตัวเองโดยอัตโนมัติและใช้เวลาทำงานไม่เกิน 30 นาที
หลังจากที่จบขั้นตอนการทำความสะอาดตัวเองแล้ว เพียงแค่นำถ้วยดักจับน้ำมัน (oil collector)
ที่อยู่ใต้เครื่องดูดควันไปเทน้ำมันทิ้ง เท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการทำความสะอาดอย่างง่ายดาย
Nowadays, Asian people are more interested in cooking and we understand
that Asian food use a lot of oil and strong flames to cook. As a result, Siemens
offers new Asian Cooking Range which consists of gas hob and hood that
perfectly designed to serve all Asian customers need. The hood is specially
designed to cope with the amount of oil in the air, efficiently removes grease,
stream, odor and smoke. Amazing that gas hob and hood can be interconnected
and work together. Once the gas hob is activated, the hood will automatically
turn on and work hand-in-hand. They perfectly bring convenience to the user
during cooking time. Thank you to Siemens

technology. Don’t worry

about cleanliness, with the new function “Self-cleaning”, user just touch one
button and the hood can automatically clean itself in less than half an hour.
After finish cleansing process, just remove the oil collector and all is done.
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Hood

Island chimney hood

Island chimney hood

LF21BA582
120cm Island chimney hood

LF98BE542
90cm Island chimney hood

e
e
e
e
e
e
e

ระบบระบายอากาศออก หรือระบบหมุนเวียนอากาศ
ปรับแรงดูด 3 ระดับและปรับแรงดูดสูงสุดได้อีก 2 ระดับ
แรงดูดสูงสุด 720 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ระดับเสียงที่แรงดูดระดับ 3 เพียง 64 เดซิเบล
ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบสัมผัส
ไฟแบบ LED 3W x 4, Light dimmer function / Soft light
กำลังไฟสูงสุด 272 วัตต์

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

Suitable for Ducted or Re-circulating operation
3 levels plus 2 Intensive
Max extraction rate intensive 720 m³/h
Max noise level on level 3 : 64 dB
Electronic control with touchControl
Automatic revert setting, 6 minutes
Automatic 10 minutes after running

e
e
e
e
e
e
e

Suitable for ducted or re-circulating extraction
3 speeds plus 2 intensive
Extraction rate exhaust air max. 870 m3/h
Noise level at level 3 : 54 dB
Automatic revert setting, 6minutes
Automatic 10 minutes after running
Total connected load: 172 W

Boost function
Appliance dimensions
Exhaust air
: (H x W x D) 744-924 x 900 x 600 mm
Re-circulated air
: (H x W x D) 744-1044 x 900 x 600 mm
Recirculating with cleanAir module : (H x W x D) 812-1044 x 900 x 600 mm

Cascade Filter
Lighting via 4 x LED 3W
Light dimmer function / Soft light
Total connected load : 272 W
Appliance dimensions
Exhaust air
Re-circulated air with CleanAir module

Optional accessories:
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e ระบบระบายอากาศออก หรือระบบหมุนเวียนอากาศ
e ปรับแรงดูดได้ 3 ระดับ และปุ่มปรับแรงดูดสูงสุด
ได้อีก 2 ระดับ
e แรงดูดสูงสุด 870 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
e ระดับเสียงที่แรงดูดระดับ 3 เพียง 54 เดซิเบล
e กำลังไฟสูงสุด 172 วัตต์

e
e
e
e
e

LZ57600 clean Air Recirculation Kit
LZ12285 ปล่องต่อสูง 1100mm
LZ12385 ปล่องต่อสูง 1600mm

LZ12510 โครงยึดปล่องสูง 500 mm

LZ12530 โครงยึดปล่องสูง 1000 mm

Optional accessories:

: (H x W x D) 744-924 x 1200 x 650 mm
: (H x W x D) 812-1044 x 1200 x 650 mm

e
e
e
e
e
e
e
e

LZ53850

ชุดกรองคาร์บอนสำหรับระบบหมุนเวียนอากาศ

LZ53451 Active carbon filter

ปล่องต่อสูง 1100 มม.
ปล่องต่อสูง 1600 มม.
LZ12510 โครงยึดปล่องสูง 500 มม.
LZ12530 โครงยึดปล่องสูง 1000 มม.
LZ12285
LZ12385

LZ56200 cleanAir Active carbon filter
LZ57600 cleanAir Recirculation Kit

Hood

Chimney hood

Chimney hood

LE45954TH
90cm Chimney hood

LC35S955TH
90cm Chimney hood

e
e
e
e
e
e

ระบบระบายอากาศออก หรือระบบหมุนเวียนอากาศ
ปรับแรงดูดได้ 3 ระดับ
แรงดูดสูงสุด 1,020 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบสัมผัส
ระดับเสียงที่แรงดูดสูงสุดอยู่ที่ 71 เดซิเบล
กำลังไฟสูงสุด 250 วัตต์

e
e
e
e
e
e

Suitable for Ducted or Re-circulating operation

e
e
e
e
e
e
e
e

ระบบระบายอากาศออก
ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ
แรงดูดสูงสุด 860 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
digiLink™ ฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อระหว่างเตาแก็สกับเครื่องดูดควัน
Self-Clean™ ฟังก์ชั่นทำความสะอาดตัวเอง
ระดับเสียงที่แรงดูดสูงสุดอยู่ที่ 69 เดซิเบล
กำลังไฟสูงสุด 190 วัตต์
ติดตั้งควรใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 175 มม.

e
e
e
e
e
e
e

Ducted operation only

3 speed level
Extraction rate exhaust air max. 1,020 m3/h
Touch control
Max noise level : 71 dB
Total connected load: 250 W
Appliance dimensions
Exhaust air		 :
Re-circulated air 		 :

(H x W x D) 678-1048 x 895 x 530 mm
(H x W x D) 678-1168 x 895 x 530 mm

Optional accessories:

e LZ57050 ชุดกรองคาร์บอนสำหรับระบบหมุนเวียนอากาศ
e LZ57051 Active carbon filter

3 speed levels
Max. extraction rate: 860 m3/h
digiLink™ function
Self-Clean™ function
Low noise design: 69 dB
Total connected load: 190 W

Appliance dimensions
Exhaust air

:

(H x W x D) 575-865 x 900 x 530 mm
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Hood

Chimney hood

Chimney hood

LC35S943TH
90cm chimney hood

LC32955TH
90cm chimney hood

e
e
e
e
e
e
e
e

ระบบระบายอากาศออก
ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ
แรงดูดสูงสุด 860 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
digiLink™ ฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อระหว่างเตาแก็สกับเครื่องดูดควัน
Self-Clean™ ฟังก์ชั่นทำความสะอาดตัวเอง
ระดับเสียงที่แรงดูดสูงสุดอยู่ที่ 69 เดซิเบล
กำลังไฟสูงสุด 190 วัตต์
ติดตั้งควรใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 175 มม.

e
e
e
e
e
e
e

Ducted operation only
3 speed levels
Max. extraction rate: 860 m3/h
digiLink™ function
Self-Clean™ function
Low noise design: 69 dB
Total connected load: 190 W
Appliance dimensions
Exhaust air
:
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(H x W x D) 560-840 x 900 x 505mm

e
e
e
e
e
e
e

ระบบระบายอากาศออก
ปรับระดับความเร็วได้ 3 ระดับ
แรงดูดสูงสุด 860 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ระดับเสียงที่แรงดูดระดับ 3 อยู่ที่ 69 เดซิเบล
ไฟฮาโลเจน 2x40W
กำลังไฟสูงสุด 190 วัตต์
ติดตั้งควรใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 175 มม.

e
e
e
e
e
e

Ducted operation only
3 speed level
Max extraction rate : 860 m3/h
Max noise level on level 3 : 69dB
2 x 40W halogen light
Total connected load: 190 W
Appliance dimensions
Exhaust air
:

(H x W x D) 575-865 x 900 x 530 mm

Hood

Chimney hood

Slimline hood

LC68BA521
60cm chimney hood

LI96022HK
90cm Slimline hood

e
e
e
e
e

ระบบระบายอากาศออก หรือระบบหมุนเวียนอากาศ
ปรับแรงดูดได้ 3 ระดับ
แรงดูดสูงสุด 760 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ระดับเสียงที่แรงดูดระดับ 3 อยู่ที่ 71 เดซิเบล
กำลังไฟสูงสุด 290 วัตต์

e
e
e
e
e

Suitable for Ducted or Re-circulating operation
3 speed levels
Extraction rate exhaust air max. 760 m3/h
Max noise level on level 3 : 71dB
Total connected load: 290 W
Appliance dimensions
Exhaust air
:
Re-circulated air
:

(H x W x D) 642-954 x 600 x 500 mm
(H x W x D) 642-1064 x 600 x 500 mm

Optional accessories:

e
e
e
e
e
e

LZ53250 ชุดกรองคาร์บอนสำหรับระบบหมุนเวียนอากาศ
LZ53251 Active carbon filter
LZ56000 CleanAir Recirculation kit
LZ56200 CleanAir Active carbon filter
LZ12350 ปล่องต่อสูง 1500 มม.
LZ12250 ปล่องต่อสูง 1000 มม.

e
e
e
e
e

ระบบระบายอากาศออก หรือระบบหมุนเวียนอากาศ
ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ
แรงดูดสูงสุด 420 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ไฟฮาโลเจน 2 x 20 วัตต
กำลังไฟสูงสุด 170 วัตต์

e
e
e
e
e

Suitable for Ducted or Re-circulating operation
3 speed levels
Maximum extraction capacity 420 m³/h
2 x 20W halogen lights
Total connected load: 170 W
Appliance dimensions
Installation

: (H x W x D) 180 x 898 x 300 mm
: (H x W x D) 140 X 850 X 280 mm

Accessories included :

e

1x active carbon filter

Optional accessories:

e

LZ26000 Active carbon filter

67

Hood

Slimline hood

Built-under hood

LI15021TH
60cm Slimline hood

LU14150SG
60cm Built-under hood

e
e
e
e
e

ระบบระบายอากาศ หรือหมุนเวียนอากาศ
ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ
แรงดูดสูงสุด 420 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ไฟฮาโลเจน 2 x 28 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด 170 วัตต์

e
e
e
e
e
e

ระบบระบายอากาศออก หรือระบบหมุนเวียนอากาศ
เลือกปรับได้ 3 ระดับความเร็ว
ติดกับกำแพงหรือติดใต้ตู้
แรงดูดสูงสุด 420 ลูกบาศ์กเมตรต่อชั่วโมง
ระดับเสียงที่แรงดูดสูงสุดอยู่ที่ 63 เดซิเบล
กำลังไฟสูงสุด 340 วัตต์

e
e
e
e
e

Suitable for Ducted or Re-circulating operation

e
e
e
e
e
e

Ducted or Re-circulating operation

3 speed levels
Maximum extraction capacity 420 m³/h
2 x 28W halogen lights
Total connected load: 170 W
Appliance dimensions
Installation

3 speed levels
Wall mounted or under wall cabinet
Maximum extraction capacity 420 m3/h
Max noise level : 63 dB
Total connected load: 340 W

: (H x W x D) 180 x 598 x 300 mm
: (H x W x D) 140 X 550 X 280 mm
Appliance dimensions :

Accessories included :

e

1 x active carbon filter

Optional accessories:

e LZ26000 Active carbon filter
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(H x W x D) 135 x 600 x 495 mm

Accessories-Hoods
Product VIB

Image

Name		 Accessory for

Product VIB

Image

Name		 Accessory for

LZ56200

CleanAir active carbon filter spare part

LF98BE542
LF21BA582
LC68BA521

LZ53850

Recirculation kit

LF98BE542

LZ57600

ClaenAir Recirculation Kit

LF98BE542
LF21BA582

LZ53451

Active carbon filter

LZ12530

Extension for mounting kit 1000mm.

LF98BE542
LF21BA582

LZ57000

CleanAir Recirculation Kit

LZ12510

Extension for mounting kit 500mm.

LF98BE542
LF21BA582

LZ53251

Active carbon filter

LZ12410

Adapter for roof in clination front/back

LF98BE542
LF21BA582

LZ53250

Recirculating kit

LZ12385

Chimney extension 1600 mm

LF98BE542
LF21BA582

LZ12350

Chimney extension 1500 mm

LF98BE542

LC68BA521

LC68BA521

LC68BA521

LC68BA521

LC68BA521

LZ12310

Adapter for roof in clination left/right

LZ12285

Chimney extension 1100 mm

LF98BE542

LZ12250

Chimney extension 1000 mm

LF98BE542
LF21BA582

LZ26000

Active carbon filter

LI15021TH
LI96022HK
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Coffee Centre

นวัตกรรมที่รังสรรค์มาเพื่อคนรักกาแฟ
ด้วยสัมผัสแห่งความหรูหราของเครื่องชงกาแฟซีเมนส์ เพื่อห้องครัวและพื้นที่สำหรับการรับประทานอาหาร
ของคุณ นี่จึงเป็นเครื่องไฟฟ้าชั้นเลิศสำหรับคนรักกาแฟ และผู้ที่ชื่นชอบการ Entertain มีปุ่มควบคุมตรง
กลาง และหน้าจอสี TFT ที่มีเมนูตอบสนองการสั่งงานที่เป็นดีไซน์ต่อเนื่องกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในรุ่น iQ700
นอกจากนี้ การออกแบบกล่องใส่นมแบบซ่อนไว้ ยิ่งทำให้รูปลักษณ์ของเครื่องชงกาแฟมีสไตล์ตามแบบฉบับ
เรียบหรูของซีเมนส์
ระบบการทำงานอัตโนมัติอัจฉริยะ รุ่น iQ700 สำหรับการติดตั้งแบบ built-in นำเสนอ
ตัวเลือกในการทำเครื่องดื่มที่หลากหลาย ตั้งแต่ริทเตรทโต้แบบเข้มและกลิ่นหอม ไปจนถึงคาปูชิโน่ที่มีฟองนม
ทั้งหมดทำได้ด้วยการสัมผัสปุ่มเดียวตัวเลือกทั้งหมดเหล่านี้ จะทำให้คุณกลายเป็นบาริสต้าประจำบ้าน เพื่อ
ชีวิตของคนยุคใหม่ที่หลุดออกจากกรอบเดิมๆ!
Coffee Centre

ริทเตรทโต้ / เอสเพรสโซ่ / เอสเพรสโซ่แมคิอาโต้ /กาแฟ / คาปูชิโน่ / ลาเต้ / แมคคิอาโต้ / กาแฟนม /
ฟองนม / นมอุ่น / น้ำร้อน

Coffee Centre
Meant for the coffee
connoisseurs.
The finishing touch for your kitchen or dining area, the Siemens coffee machine is the
ultimate appliance for coffee lovers and those who like to entertain. The central control dial
and TFT full colour display with interactive menu continues the iQ700 design story, whilst
the concealed milk container achieves the classically understated Siemens look.
The sophisticated, fully automatic built-in iQ700 Coffee Center offers a wide selection of
beverages, ranging from a strong and aromatic ristretto to an impeccably made, milk-froth
cappuccino - all available at the touch of the oneTouch Function. With all these options, it’s
truly your Barista at home. For a life less ordinary, indeed!
Ristretto | Espresso | Espresso Macchiato | Coffee | Cappuccino | Latte
Macchiato | White Coffee | Milk Froth | Warm milk | Hot water
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ที่เข้าใจว่าไม่มีอะไรที่จะเทียบได้
กับกาแฟแก้วพิเศษ!
Coffee Centre

Coffee Centre that understand that
there’s nothing like a perfect cup of coffee!
หน้าจอระบบสัมผัสสี TFT พร้อมภาพกราฟฟิก
ทุกขั้นตอนการชงกาแฟจะเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย ด้วยโครงสร้างเมนูที่ปรับปรุงมาเพื่อการเข้าใช้งานระบบสัมผัสได้อย่างสะดวกสบาย และ
ง่ายดาย หน้าจอสี TFT ระบบสัมผัสเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย และใช้งานได้ง่าย ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้น คือให้คุณควบคุม
การใช้งานได้อย่างเต็มที่
TFT Colour Touch Display with graphics
It has never been this easy to keep an eye on everything. Thanks to the menu structure, which is optimized for
convenient and easy-to-use touch navigation, the new TFT color touch display is the most innovative and intuitive
user interface available. Designed to serve one purpose: giving you full control.

อุณหภูมิในการชงที่พอดี เพื่อกลิ่นหอมของกาแฟอันเย้ายวน:
SensorFlow system - ระบบทำความร้อนอัจฉริยะ
ลองจินตนาการถึงเครื่องชงกาแฟที่สามารถตรวจจับวิธีการชงกาแฟได้ตามชนิดของเมล็ดกาแฟ ระบบทำความร้อน Sensorflow ที่ทันสมัย
ให้ได้มากกว่านั้น เพราะระบบนี้จะทำให้คุณได้กาแฟที่พิเศษที่สุด มีกลิ่นหอมโดดเด่น ด้วยการควบคุมอุณหภูมิในการชงได้อย่างเหมาะสม ยิ่งไป
กว่านั้น ยังช่วยประหยัดทรัพยากรอันมีค่าโดยการทำความร้อนเฉพาะเมื่อจำเป็น รับประกันการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Ideal Brewing temperature for maximum aroma:
SensoFlow System – an intelligent heater
Imagine a coffee machine that automatically detects the brewing method based on the kind of coffee bean
used. The innovative Sensoflow heating system does just that and much more. It gives you the perfect cup of
coffee, with its unique aroma intact by regulating the optimum brewing temperature. Moreover, it saves
precious resources by heating only when necessary and ensures maximum output at minimum energy use.

กลิ่นหอมเย้ายวน และครีมกาแฟที่หาที่เปรียบเทียบไม่ได้: ระบบ aromaPressure
กาแฟบดจากเครื่องบดกาแฟเซรามิกรับประกันการบดเมล็ดกาแฟได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนก็ตาม ก็สามารถ
สกัดรสชาติที่เลิศล้ำออกจากกาแฟ ด้วยแรงดันและแรงอัดในระดับที่แม่นยำจากระบบ aromaPressure จึงช่วยเสริมการทำงานให้กับระบบ
sensorFlow ได้อย่างลงตัวด้วยอุณหภูมิในการชงที่สม่ำเสมอ และการสกัดกลิ่นอโรมาของกาแฟได้อย่างดีเยี่ยม
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Full aroma, incomparable crema: aromaPressure system
Ground coffee from the ceramic grinders is always compressed perfectly, whatever the quantity - releasing even
more fantastic flavours from the coffee. Precise pressure and convex tamper from the aromaPressure system,
complements the unique sensoFlow System perfectly with consistent brewing temperature and maximum aroma
extraction.

กาแฟที่ชงได้อย่างสมบูรณ์แบบ: ระบบ coffeeSensor
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้เมล็ดกาแฟชนิดใดก็ตาม ระบบ coffeeSensor จะวัดปริมาณของผงกาแฟหลังจากกระบวน
การบดเมล็ดกาแฟในแต่ละครั้ง และนำมาปรับใช้กับระยะเวลาในการบดเมล็ดกาแฟชนิดปัจจุบันโดยอัตโนมัติ ทำให้
ได้รสชาติที่เข้มข้น และกลิ่นหอมของอโรมาตามที่ต้องการ
Perfectly brewed coffee: coffeeSensor system
Irrespective of the variety of the bean, the coffeeSensor system measures the powder
quantity after each grinding process and automatically adapts the time of the following
grinding process to the current bean variety. Resulting in always achieving the desired
strength and aroma.

ให้คุณได้เครื่องดื่มแสนอร่อยพร้อมกันทั้งสองแก้วด้วยการสัมผัสปุ่ม OneTouch Double Cup
ให้คุณชงกาแฟใส่นมพร้อมกันทั้งสองแก้วได้อย่างสมบูรณ์แบบแค่สัมผัสปุ่มเดียวด้วย Coffee centre ของ
ซีเมนส์ เครื่องทำฟองนมอัตโนมัติที่มีฟังก์ชั่นการดูด มีหัวพ่นแบบสองหัวสำหรับการใส่นมและกาแฟ
Get two perfect beverages at the touch of a button
oneTouch Double Cup
Get two perfectly brewed quality milk beverages at the touch of one button with Siemens
coffee center.The automatic milk frother with suction function has double spouts for both
coffee and milk.

ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย: autoMilk clean
ตอนนี้คุณไม่จำเป็นจะต้องทำความสะอาดระบบนมทุกวัน เนื่องจากการเป่าด้วยไอน้ำ 1 วินาทีก็สามารถทำความ
สะอาดนมที่ตกค้างอยู่หลังจากที่ชงเครื่องดื่มทุกแก้วได้แล้ว ทำให้ไม่มีนมเหลือตกค้างและแห้งกรังอยู่ภายใน
อีกทั้งยังสามารถนำไปล้างทำความสะอาดอาทิตย์ละครั้งโดยใช้เครื่องล้างจาน หรือล้างด้วยมือ ทำให้มั่นใจได้
ถึงความสะอาด ถูกสุขอนามัย และให้เครื่องดื่มผสมนมที่ได้มาตรฐานสูงสุด
Effortless cleaning: autoMilk clean
Now no need to clean the milk system daily. One second draft of steam cleans away all the
remaining milk after every milk beverage. As a result no milk is left to be dried up, and the
milk system can be cleaned only once a week, in a dishwasher or manually, to ensure good
hygiene and the highest standards for milk beverages.
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Coffee Centre

Coffee Centre
CT636LES1
Fully-automatic coffee maker

e เครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ่แบบบิวท์อิน
e เพียงกดปุ่มเดียวสามารถชงกาแฟได้หลากหลาย เช่น ริสเทรชโต
เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้แมคคิอาโต้ กาแฟลาเต้
e sensoFlow System: ตัวทำความร้อนที่ช่วยให้ได้เอสเพรสโซ่
ที่ดีที่สุด
e aromaPressure System: ตัวที่ช่วยให้เกิดแรงดันที่เหมาะสม
เพื่อให้ได้อโรม่าที่ดีที่สุด
e aromaDouble Shot: ช่วยกลั่นกรองกาแฟที่เข้มข้นและ
มีรสขมแต่พอดี
e ปรับเลือกอุณหภูมิเครื่องดื่มได้: กาแฟ 3 ระดับ น้ำร้อน 4 ระดับ
e มาพร้อมตัวกรองน้ำ BRITA
e หน้าจอสีและภาพแสดงผล TFT
e myCoffee: สามารถเลือกบันทึกได้ 8 เมนูโปรด
e individualCup Volume:
สามารถวางแก้วกาแฟสูงถึง 15 ซม.
e oneTouch DoubleCup: สามารถเตรียมกาแฟได้พร้อมกันครั้งละ 2 แก้ว
e แท้งค์บรรจุน้ำแบบยกออกได้ จุน้ำได้ถึง 2.4 ลิตร
e ทำกาแฟได้ถึง15,000 แก้วโดยยังคงคุณภาพเหมือนเดิมตั้งแต่แก้วแรก
e แรงดันน้ำ 19 บาร์
e ช่องพิเศษสำหรับชงกาแฟคั่วบดอื่น เช่น กาแฟไร้คาเฟอีน
e กำลังไฟ 1600 วัตต์
e แรงดันไฟฟ้า 220–240V, 50-60Hz, 10A
Dimensions of the product (H x W x D)
Required niche size for installation (H x W x D)
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: 455 x 594 x 385 mm. 			
: 449 x 558 x 356 mm.

e
e

Built-in fully automatic coffee machine
One-touch preparation: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Coffee, 		
Cappuccino, Latte Macchiato, Caffe Latte at the touch of a button

e
e
e
e
e
e
e

sensoFlow System: The innovative heating system guarantees maximum espresso
aromaPressure System: Ideal contact pressure for optimal aroma extraction
aromaDouble Shot: Extra-strong coffee with less bitterness
Beverage temperature adjustable individually: coffee 3 levels, hot water 4 levels
Including BRITA Intenza water filter
TFT display with interactive menu
myCoffee: Save 8 favourite beverages with individual names and adjustable mixing
ratio of milk and espresso

e

individualCup Volume: Cup sizes adjustable individually up to 15 cm high Latte Mac
chiato glasses

e

oneTouch DoubleCup: Prepare two cups simultaneously for all coffee and milk
specialities

e
e

Water tank removable for easy refilling (2.4 L)
15.000 cup warranty: Consistently high appliance quality from the first cup to the
15,000th

e
e
e
e

Water pump with 19 pressure
Separate chute for ground coffee, e.g. caffeine-free coffee
Electrical connection rating (W) : 1600
Voltage 220-240V,50/60Hz,10A
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ลิ้นชักอุ่นอาหาร
ลิ้นชักอุ่นอาหารของซีเมนส์เป็นระบบเสริม
ในอุดมคติสำหรับทุกครัวเรือน
เรารู้ดีว่าคุณเชื่อในเรื่องประสบการณ์การทำครัวที่ไม่ธรรมดา! ดังนั้นไม่ว่าคุณจะอุ่นอาหาร
อุ่นเครื่องครัว ละลายอาหารแช่แข็ง หรือเพียงแค่ต้องการพื้นที่สำหรับการเก็บอาหารเพิ่มเติม
ก็ต้องมีลิ้นชักอุ่นอาหารของซีเมนส์ หรือลิ้นชักเสริมติดครัวไว้อย่างแน่นอน ผลิตภัณฑ์ลิ้นชัก
อุ่นอาหารในรุ่น iQ700 มีกลไกการเลื่อนเข้าออก เพื่อให้ประตูเปิดและปิดได้อย่างง่ายดายเพียง
สัมผัสปุ่มเดียว

Warmer Drawers
A Siemens warmer drawer is
the ideal addition to any kitchen.
We know you believe in less ordinary kitchen experiences! So whether you are
keeping food warm, preheating crockery, thawing delicate frozen foods or simply
in need of extra storage space, a fully coordinated Siemens warmer or accessory
drawer is a must-have for your kitchen. The iQ700 range also has a push and pull
mechanism, so the door opens and closes with just a touch of a button.
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ลิ้นชักอุ่นอาหารที่เป็นมากกว่าลิ้นชัก
Warmer drawers are more than just drawers.
โดดเด่นด้วยความหรูหรา
นอกจากการออกแบบให้มีความกลมกลืมกับเตาอบ เตาอบที่ทำงานได้หลายระบบ เตาไมโครเวฟ และ
เครื่องชงกาแฟของซีเมนส์ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว ยังสามารถเลือกใช้งานได้จากขนาดความสูง 14
ซม. หรือ 29 ซม. และสามารถเก็บจานได้ถึง 12 หรือ 40 ใบตามลำดับ พร้อมกับตัวเลือกการตั้งค่า
อุณหภูมิ 4 ระดับ ตั้งแต่ 40O°C – 80OC
ความหรูหราผสมผสานการใช้งานง่าย
เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งแบบ Built-in ของซีเมนส์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถติดตั้ง
ลิ้นชักอุ่นอาหารไว้ด้านล่าง เพื่อให้ดูเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวอื่นๆ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่ง
เมื่อคุณมีเครื่องไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งแบบ Built-in, แบบ Side by Side ที่มีความสูงต่างกัน การ
ติดตั้งร่วมกันได้อย่างกลมกลืนของลิ้นชักอุ่นอาหารนี้ จะให้ภาพรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดของเครื่อง
ใช้ไฟฟ้า และยังให้ความสวยงามสบายตา ลิ้นชักอุ่นอาหารที่เสริมเข้ามาจะให้พื้นที่ที่มีค่าต่อการจัดเก็บ
เครื่องครัวหรืออาหารในรูปแบบที่สวยงามไร้ที่ติ
ทำความสะอาดง่าย
ฐานกระจกเซรามิกของลิ้นชักอุ่นอาหาร มีพื้นผิวที่เรียบและแข็งแรง ทำความสะอาดง่าย และถูกออก
แบบให้อยู่ต่ำกว่าส่วนขอบ ทำให้สามารถเก็บเศษอาหารที่หกและเช็ดออกได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้ง่าย
ลิ้นชักสามารถดึงออกมาได้จนสุดทำให้หยิบของได้ง่าย และยังสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 25 กก.
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Striking elegance
Designed to perfectly blend with the Siemens ovens, compact combi ovens, microwaves
and coffee machines, you will have a choice of 14cm or 29cm in height, holding up to 12
or 40 plates respectively, with four temperature options ranging from 40°C - 80°C.
Elegance and practicality combined
Siemens built-in appliances are designed so that a warmer drawer can be aligned below
to appear integral to the unit. This is particularly useful when you have built-in, side-byside appliances of different heights. The seamless fit of the warmer drawer provides a
uniform appearance to both appliances and is pleasing to the eye. The additional warmer
drawer provides valuable storage space for crockeries or food in a beautiful seamless
manner.
Simple cleaning
The warmer drawer’s easy-to-clean smooth and hard ceramic glass base is recessed,
which allows for any spillage to be easily contained and then easily wiped off.
Easy access
The fully extendable pull-out drawer allows easy access to the substance and can also
accommodate up to 25kgs.

Warmer Drawer

Warming drawer
BI630CNS1
60cm Built-in Warmer Drawer

e
e
e
e
e
e
e
e
e

ลิ้นชักอุ่นอาหารขนาด 60 ซม.
ความจุ 20 ลิตร พื้นผิวภายในสแตนเลส
ลิ้นชักเปิดด้วยระบบ Push & Pull
จุจานได้สูงสุด 12 ใบ หรือถ้วยเอสเพรสโซสูงสุด 64 ใบ
แผ่นกระจกที่ใช้อุ่นมีความทนทานสูง
สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 40°C-80°C
รับน้ำหนักได้ถึง 25 กก.
กำลังไฟสูงสุด 0.81 กิโลวัตต์
แรงดันไฟฟ้า 220–240 โวลต์, 50-60 เฮิร์ทซ์, 10 แอมป์

e
e

Built-in 60 cm. warmer drawer
20 liter capacity warming compartment made
of stainless steel

e
e

Push & Pull door type
Max loading espresso cups: 64 PC or Max. loading 		

Accessory drawer
BI630ENS1
60cm Built-in Accessory Drawer

e
e
e
e
e

ลิ้นชักใส่ของขนาด 60 ซม.
ความจุ 21 ลิตร พื้นผิวภายในสแตนเลส
ลิ้นชักเปิดด้วยระบบ Push & Pull
จุจานได้สูงสุด 14 ใบ หรือถ้วยเอสเพรสโซสูงสุด 64 ใบ
รับน้ำหนักได้ถึง 15 กก.

e
e
e
e

Built-in 60 cm. accessory drawer
Cavity volume: 21 L with Non-Sliding met
Push & Pull door type
14 pc max loading for plates /64 pc max loading 		
for espresso cups

e

Loading up to 15 kg
Appliance dimensions :
Cut-out dimension
:

(H x W x D) 140 x 595 x 500 mm
(H x W x D) 140 x 568 x 550 mm

plates: 12 PC

e
e
e
e
e

Heating plate made of toughened glass
Stepless temperature control from approx. 40 - 80°C
Loading up to 25 kg
0.81 kW total connecting load
Voltage 220–240V, 50–60Hz, 10Amp
Appliance dimensions :
Cut-out dimension
:

(H x W x D) 140 x 595 x 548 mm
(H x W x D) 140 x 560 x 550 mm
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เครื่องล้างจาน
ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการล้างจาน
ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย จึงทำให้เครื่องล้างจานซีเมนส์สำหรับการติดตั้งแบบ built-in รุ่น iQ700 สามารถ
ล้างจานและอบแห้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายกว่าที่ผ่านมา เครื่องล้างจาน รุ่น iQ700 มาพร้อมเทคโนโลยี
การอบแห้ง Zeolith® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย เทคโนโลยีนี้ปรับปรุงเรื่องการใช้น้ำให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น สอดรับกับวิถีชีวิตของคนเมือง นอกจากนี้รูปลักษณ์
ที่ดูเรียบง่ายสะอาดตา ยังทำให้เครื่องล้างจานเครื่องนี้มีความกลมกลืนเข้ากันกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องครัว
ชนิดอื่นๆ ของซีเมนส์ในรุ่น iQ700 ได้เป็นอย่างดี

Dishwasher
Experience perfection
in dishwashing.
With state-of-the-art technology, the new iQ700 built-in dishwashers make washing and
drying faster and more flexible than ever. iQ700 dishwashers boast of the patented Zeolith®
drying technology which optmises water usage to make your kitchen experience more
convenient for your urban lifestyle. With their neat and clean built-in design, they blend
in perfectly with the rest of your Siemens iQ700 kitchen.
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ที่สุดแห่งประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยีการอบแห้ง
Zeolith®:

Zeolith®: A leap in
super-efficient drying technology.
การอบแห้งที่เร็วกว่า และใช้พลังงานน้อยกว่าอย่างเป็นธรรมชาติ
เครื่องล้างจานซีเมนส์มีช่องพิเศษสำหรับการบรรจุแร่ Zeolith® ซึ่งเป็นแร่ธรรมชาติที่สามารถดูดซับความชื้นและแปลง
เป็นพลังงานความร้อน ช่วยให้ขั้นตอนการการอบแห้งทำงานได้เร็วขึ้น จึงประหยัดได้ทั้งเวลาและพลังงาน เนื่องจากใช้
พลังงานไฟฟ้าเพียง 0.73 kWh เท่านั้น ซึ่งเป็นการใช้พลังงานที่มีความคุ้มค่าสูงสุดระดับโลก ทำให้เครื่องล้างจานของ
ซีเมนส์ได้รับ “รางวัลนวัตกรรมเพื่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม” (Innovative Prize for Climate and Environment)
จากทางรัฐบาลเยอรมัน
Faster drying and lower energy consumption naturally
The dishwasher features a special container of Zeolith®, a mineral with the ability to absorb moisture
and convert it into heat. It facilitates a faster drying process, which reduces time taken and energy
consumed. This brings the energy consumption down to 0.73 kWh - the world’s best energy consumption. Hence the Siemens dishwasher has been awarded by the “Innovative Prize for Climate
and Environment” by the German government.

ขั้นตอนการอบแห้ง
ความชื้นที่ถูกดูดซับไว้โดยแร่ Zeolith® จะถูกปล่อยออกมาในรูปของพลังงานความร้อน เพื่อช่วยเร่งกระบวนการอบแห้ง
ทำให้ได้ผลลัพธ์การอบแห้งที่ดีขึ้น แต่ใช้พลังงานน้อยลง
Lifelong drying
The Zeolith® minerals are stored in the depths of the dishwasher and thanks to the regeneration
process, it keeps on working for the entire lifetime of the dishwasher.
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ขั้นตอนการอบแห้ง
ความชื้นที่ถูกดูดซับไว้โดยแร่ Zeolith®
จะถูกปล่อยออกมาในรูปของพลังงาน
ความร้อนเพื่อช่วยเร่งกระบวนการอบ
แห้ง ทำให้ได้ผลลัพธ์การอบแห้งที่ดีขึ้น
แต่ใช้พลังงานน้อยลง

ขั้นตอนการล้างจาน
เมื่อแร่ Zeolith® ถูกทำให้เกิด
ความร้อน มันก็จะปล่อยความชื้น
ที่เก็บไว้ในรอบการทำงานก่อนหน้า
ออกมา ซึ่งมีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก
ต่อขั้นตอนการล้างจาน

Drying phase
The moisture is absorbed by the
Zeolith® minerals, releasing heat
energy for supporting the drying
process for better drying results at
the lowest energy consumption

Cleaning phase
When Zeolith®
minerals are heated, they release
the moisture captured from earlier
cycles, which helps during the
cleaning phase.

นวัตกรรมที่เหนือระดับ เพื่อความเปล่งประกายอันหรูหรา

Superior innovations. Superior shine.
จอแสดงผล TFT
ให้คุณเลือกโปรแกรมได้อย่างง่ายดายเป็นพิเศษ ด้วยจอแสดงผล TFT
แบบใหม่ที่มีความละเอียดสูง สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม
ที่ถูกสั่งงานได้ทันที ด้วยการแบ่งหน้าจอไว้อย่างชัดเจน ใช้งานง่าย
จัดระเบียบไว้เป็นอย่างดี ทำให้เช็คข้อมูลได้รวดเร็ว นอกจากนี้คุณยัง
สามารถเลือกการตั้งค่าแต่ละโปรแกรมได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย
TFT display
Programme selection is particularly easy with the new, highresolution TFT display. It presents the activated programme
information at a glance – clearly divided, easy to operate,
completely organised and therefore quick to view. You can
also conveniently select individual programme settings.

จัดวางภาชนะได้ถูกต้องตรงตำแหน่งด้วยไฟส่องสว่าง: emotionLight
โชว์เครื่องแก้วที่สะอาดใสเป็นประกาย ด้วยแสงไฟส่องสว่าง emotionLight
สีฟ้าโทนเย็นที่มีในเครื่องล้างจานซีเมนส์รุ่นท็อป เมื่อคุณเปิดประตู ไฟ LED ทั้ง
สองดวงที่อยู่ทางด้านบนสุดของกรอบประตูจะช่วยส่องสว่างให้กับพื้นที่ภายใน
ของเครื่องล้างจาน และภาชนะทั้งหมดด้วยแสงสีฟ้า และเมื่อคุณปิดประตู ไฟจะ
ดับลงทันที นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟ LED ตลอดอายุการใช้
งานของเครื่องล้างจาน
Puts your dishes in the right light: emotionLight
Show-off your sparkling clean glassware with the cool blue
emotionLight in our top-of-the range models. Two LEDs at the
top of the door frame bathe the interior of the dishwasher and
the dishes in cool blue light when you open the door and
switches off again when you close it. The LED lights never need
to be changed and will last for the lifetime of your dishwasher.

ประสิทธิภาพสูง ทนทาน ทำงานเงียบ: มอเตอร์ iQdrive
เครื่องล้างจานของซีเมนส์มีประสิทธิภาพอันทรงพลัง ด้วยมอเตอร์
iQdrive ที่ทำงานได้เงียบกว่า เร็วกว่า และมีประสิทธิภาพเหนือกว่า
ทั้งยังช่วยปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่อง
ล้างจาน ทำให้เครื่องล้างจานของคุณใช้พลังงานน้อยกว่า ในขณะ
เดียวกันก็ยังคงประสิทธิภาพการทำงานที่ดีดังเดิม เทคโนโลยี
innovative magnetic ช่วยในการขับเคลื่อนมอเตอร์ iQdrive โดย
ไม่มีการเสียดสี เพื่อการทำงานที่ปราศจากการสึกหรออย่างแท้จริง
Efficient, sturdy and quiet: iQdrive motor
Siemens dishwashers are powered by the revolutionary
iQdrive motor which is quieter, faster and more efficient.
They improve the energy performance of the dishwasher.
Set your dishwasher to use less energy while maintaining
the same performance level. Its innovative magnetic
technology drives the iQdrive without friction for a
virtually wearfree operation.

ความใสแวววาวที่มาจากการสัมผัสปุ่มเดียว: Shine & Dry
เมื่อเลือกใช้ตัวเลือก Shine & Dry ภาชนะและเครื่องแก้วของคุณที่
ได้ออกมาจะมีความสะอาด เงางาม ไร้ที่ติอย่างเหลือเชื่อ เนื่องจาก
ตัวเลือกนี้จะมีการเพิ่มอุณหภูมิ และยืดระยะเวลาการอบแห้ง เพื่อ
กระบวนการการอบแห้งอย่างอ่อนโยนเป็นพิเศษ
Brilliance at the touch of a button: shine and dry
When selected, the Shine & Dry option helps dishes
and glassware come out exceptionally clean with
perfect shine by raising the temperature and extending
the drying time, for a special gentle drying process.
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เทคโนโลยีที่เหนือระดับ ความสะดวกสบายที่เหนือกว่า

Superior technology. More convenience.
ล้างจานสะอาด ถูกสุขอนามัย: ตัวเลือก hygienePlus
hygienePlus เป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับการล้างภาชนะและเครื่องใช้
บนโต๊ะอาหาร ตามมาตรฐานสุขอนามัยที่เข้มงวดระหว่างการล้างน้ำรอบ
สุดท้าย เครื่องจะรักษาอุณหภูมิให้อยู่ที่ระดับ 70°C เป็นเวลาประมาณ
10 นาที ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงสุด 99.99% เพื่อการล้าง
จานได้อย่างถูกสุขอนามัย จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการล้างขวดนม
และภาชนะสำหรับเด็กอ่อน
As clean as it gets: hygienePlus
This option is ideal for washing dishes and utensils to stringent
hygienic standards. During the final rinse, the temperature is
kept at a constant high level of 70°C for about 10 minutes,
eliminating up to 99.99% of all bacteria, giving you the most
hygienic wash possible. This is perfect for washing your baby
bottles and dishes.

การฉายข้อมูลสำคัญให้คุณทราบ : ไฟ timeLight
ตอนนี้ เครื่องล้างจานรุ่นสำหรับการติดตั้งแบบ Fully-integrated
จะสามารถแสดงข้อมูลให้ผู้ใช้ทราบว่าเมื่อไหร่ที่รอบการล้างจานจะเสร็จ
สมบูรณ์ เพราะมีไฟ timeLight ฉายสถานะของรอบการทำงาน และ
ระยะเวลาทำงานที่เหลือไปบนพื้นครัว ทำให้คุณทราบว่าเครื่องกำลัง
ทำงานในรอบการล้าง และยังได้ทราบถึงสถานะปัจจุบัน
All important information at one projectionTM:
timeLight
Now it is also possible for fully-integrated models to see when the
dishwashing cycleTM will be completed. The timeLight projects
the cycle status and time remaining, on the kitchen floor to let
you know a wash cycle is running and about it’s progress.
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การฉีดน้ำอย่างอ่อนโยนที่ชั้นบน และใช้น้ำแรงดันสูงที่ชั้นล่าง
การทำงานในอุดมคติสำหรับการล้างภาชนะเครื่องใช้หลายอย่าง
พร้อมกัน: ตัวเลือก intensiveZone
ตัวเลือก intensiveZone สามารถทำความสะอาดได้ทั้งหม้อและแก้วที่
บอบบางในเวลาเดียวกัน โดยเครื่องจะฉีดสเปรย์น้ำด้วยแรงดันน้ำที่สูง
กว่าปกติสำหรับตะกร้าชั้นล่าง เพื่อกำจัดคราบสกปรกที่ล้างออกยาก
ส่วนตะกร้าชั้นบนจะใช้แรงดันน้ำปกติ ทำให้คุณได้ผลลัพธ์การล้างจาน
ที่สมบูรณ์แบบแม้ว่าจะใส่ภาชนะหลากหลายแบบผสมกัน
Gentle on top, high pressure below.
Ideal for mixed load: intensiveZone
The intensiveZone option makes cleaning of soiled pots
and fragile glasses together possible. It generates more
spray pressure in the lower basket so that the most
stubborn soiling is taken care of, while the top basket
remains unchanged. A perfect dishwashing result is
guaranteed even for mixed loads.

การล้างและการอบแห้งเร็วขึ้นสูงสุด 66%:
ระบบ varioSpeed Plus
ระบบ varioSpeed Plus ช่วยลดระยะเวลาการทำงานต่อหนึ่งรอบ
ได้สูงสุดถึง 66% ทำให้ภาชนะของคุณสะอาดและแห้งอย่างไร้ที่ติ
โดยใช้ระยะเวลาการล้างที่สั้นที่สุด
Washing and drying, upto 66% faster:
varioSpeed Plus
varioSpeed Plus reduces the cycle time by up to 66%.
Dishes are perfectly cleaned and dried with same perfect
washing result at shortest time.

วางจานลงในเครื่องได้แบบไร้ข้อจำกัด และความกังวล: halfLoad
ตัวเลือก halfLoad เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก อีกทั้งยังให้อิสระในเรื่องตำแหน่งการ
จัดวางภาชนะที่จะล้าง ช่วยประหยัดน้ำได้สูงถึง 20% และประหยัดพลังงานไฟฟ้า 10% โดยยังคง
ประสิทธิภาพการล้างจานที่ดีเยี่ยม เป็นตัวเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวก ในเวลาที่คุณไม่ต้องการรอให้มี
จานมากพอที่จะใส่จนเต็มความจุของตัวเครื่อง

เครื่องล้างจานที่ทำงานได้เงียบ และอ่อนโยน
ด้วยเทคโนโลยีการหุ้มกันฉนวนแบบพิเศษเพื่อป้องกันเสียง ทำให้เครื่องล้างจานซีเมนส์ทำงานได้เงียบสนิท ปั๊มน้ำ
ที่พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งทำหน้าที่ผลักดันน้ำออกจากเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่จำเป็นต้องสูบน้ำออกจากเครื่องอีก
ต่อไป ช่วยแก้ปัญหาเสียงปั๊มน้ำกวนใจ เครื่องล้างจานบางรุ่นยังทำงานด้วยระดับเสียงต่ำกว่า 42 dB ทำให้เสียง
รบกวนขณะทำงานเบายิ่งกว่าเสียงกระซิบ

Load without restrictions and worries: halfLoad
The halfLoad option is perfect for smaller households and allows total freedom on
where to stack the dishes. It also saves up to 20% of water and 10% of energy whilst
maintaining the best wash performance. A convenient option when you don’t want
to wait for a full load.

Whisper-soft dishwasher
Our special sound insulation technology has made Siemens dishwashers particularly quiet
in operation. The innovative pump which pushes the water out of the machine will automatically turn off when no excess water has to be removed, thus eliminating the unpleasant
pumping sound. Selected models operate at no more than 42 dB, making them even quieter
than whispering.

ปลดปล่อยพลังของผลิตภัณฑ์ล้างจานชนิดเม็ดได้อย่างเต็มที่: ระบบ dosageAssist
ในเครื่องล้างจานจำนวนมาก ผลิตภัณฑ์ล้างจานชนิดเม็ดจะถูกปล่อยเข้าไปในช่องแบบไร้การควบคุมจึง
ทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ล้างจานไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ แต่ด้วยเรามีด้วยระบบ dosageAssist
ทำให้ผลิตภัณฑ์ล้างจานชนิดเม็ดถูกส่งตรงจากช่องใส่ผลิตภัณฑ์ล้างจานไปสู่แอ่งขนาดเล็กทางด้าน
หน้าของตะกร้าชั้นบน จากนั้นเครื่องจะใช้แรงฉีดน้ำที่มีความแม่นยำควบคุมการละลายผลิตภัณฑ์
ล้างจานชนิดเม็ด รับประกันการกระจายน้ำยาได้อย่างทั่วถึง เพื่อผลลัพธ์การล้างจานที่สะอาดไร้ที่ติ
และเงางามเป็นประกาย ที่สำคัญ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจานได้ทั้งแบบผงและแบบเจลกับระบบ
dosageAssist ได้เช่นกัน

หมดปัญหาน้ำรั่ว น้ำล้น: ระบบ aquaStop®
ระบบ aquaStop® รับประกันความปลอดภัย 100% ตลอดอายุการใช้งาน - รับประกันเรื่องความเสียหายที่
เกี่ยวกับน้ำ หากมีน้ำรั่วซึม ระบบ aquaStop® จะตัดการจ่ายน้ำจากก๊อกทันที แม้ในเวลาที่เครื่องล้างจาน
ถูกปิดสวิตช์อยู่

Unleash the full power of detergent tablets: dosageAssist
In many dishwashers, tablets are launched into the cavity in an uncontrolled manner,
without always achieving their full effect. With dosageAssist, the dishwashing tablet
is carefully directed from the detergent chamber into a small catch pan at the front
of the upper basket. Precision water jets control the dissolving tablet, ensuring even
distribution for perfect, sparkling results. You can, of course, continue to use powder
and gel cleaners with dosageAssist.

ความสะดวกสบายที่เป็นเลิศในทุกระดับ: ตะกร้า varioFlex Pro และ varioDrawer Pro
ด้วยซี่ตะแกรงที่สามารถปรับพับได้ตามต้องการ ทำให้ตะกร้า varioFlex Pro แบบใหม่ และชั้นวาง
varioDrawer Pro มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน และพื้นที่กว้างขวางรองรับเครื่องใช้ของคุณได้ทั้งหมด
ในเครื่องล้างจานรุ่นใหม่ที่ได้รับการปรับปรุง จะมีที่วางแก้วซึ่งอยู่ในตะกร้าชั้นบน ทำให้มีตำแหน่งที่เหมาะ
สำหรับการวางแก้วไวน์ได้อย่างมั่นคง ภาชนะเครื่องใช้ที่มีขนาดใหญ่ ก็สามารถวางไว้ที่ตะกร้าชั้นล่างได้
อย่างลงตัว จุดสัมผัสสีฟ้าใช้แสดงให้เห็นถึงการปรับภายในตะกร้าได้อย่างชัดเจน ทำให้การใส่ภาชนะที่จะ
ล้างเข้าไปในเครื่องล้างจานเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากกว่าที่เคย
Great comfort on all levels: varioFlex Pro baskets and varioDrawer Pro
With its various foldable and flexible tines, the new varioFlex Pro baskets and varioDrawer
Pro provide maximum flexibility and space for all your utensils. In the new and improved
dishwashers, thanks to the glass holders in the top basket, wine glasses will easily find a
right and stable place. Bigger utensils will find their space in the bottom basket. The blue
coloured touch points indicate adjustments within the basket at first glance. Loading the
dishwasher has never been as comfortable.

No water damage. No water wastage: aquaStop®
The aquaStop® system guarantees 100% lifelong safety - guaranteed against water damage.
If a leak does occur, aquaStop® immediately cuts off the water supply from the tap, even
when the dishwasher is switched off.

ความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายที่เหนือกว่า: ระบบ rackMatic
ระบบ rackMaticTM ให้ความยืดหยุ่นในการปรับตะกร้าชั้นบน สำหรับจัดวางแก้วน้ำทรงสูง หรือจานรองแก้ว
ขนาดใหญ่ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่มีขนาดใหญ่ก็สามารถวางไว้ที่ชั้นล่างได้สบายๆ โดยยกตะกร้าชั้นบนขึ้นไปอีก
การปรับลักษณะนี้สามารถทำได้ตลอด แม้จะมีภาชนะใส่ไว้ในเครื่องแล้วก็ตาม
TM

Higher flexibility and convenience: rackMaticTM
rackMaticTM gives you the flexibility to adjust the upper basket to accommodate taller glasses
or large saucers. Bigger utensils can be stacked at the bottom by lifting the upper basket, this
adjustment can be made even when the dishwasher is loaded.

ใช้น้ำในการล้างจานแค่ 7.5 ลิตร
การใช้เครื่องล้างจานเป็นวิธีการทำความสะอาดจานที่มีประสิทธิภาพกว่าการล้างจานด้วยมือทั่วไป เนื่องจาก
เครื่องล้างจานจะใช้น้ำ, ผลิตภัณฑ์ล้างจาน และไฟฟ้าน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการล้างจานด้วยมือซึ่งใช้น้ำ
มากกว่า 100 ลิตร เครื่องล้างจานของเราจะใช้น้ำเพียงแค่ 7.5 ลิตรต่อหนึ่งรอบการล้างจาน อีกทั้งยังให้
ภาชนะที่สะอาดเหมือนใหม่อย่างที่ต้องการ ที่ซีเมนส์ เราใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อรับประกันว่า เครื่อง
ล้างจานของเราจะสามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่น รอบด้าน อีกทั้งยังประหยัดน้ำและพลังงานได้อย่างที่ไม่
เคยมีมาก่อน
Low water consumption at only 7.5 litres
Using the dishwasher is a more efficient cleaning method than doing dishes by hand.
Dishwashers consume significantly less water, less detergent and less electricity. Compared
to dishes washed by hands which consume more than 100 litres of water, our dishwashers
consume as low as 7.5 litres of water for an entire cycle to give you clean dishes as desired.
At Siemens, we try our best to ensure our dishwashers are flexible, versatile and save water
and energy like never before.

และนี่คือหลักการทำงาน
ของเครื่องล้างจาน
เครื่องล้างจานได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับไลฟ์สไลต์
สมัยใหม่ เพื่อให้การใช้ชีวิตเป็นเรื่องที่ง่าย และดีขึ้นเมื่อคุณมีเครื่องล้าง
จานอยู่ข้างกาย คุณจึงเวลาทำสิ่งต่างๆ ได้อีกมากมาย

Here’s how a dishwasher
works.
A dishwasher is aptly innovated to suit the modern
lifestyle. It just makes life so easy and so beautiful.
There’s so much you can do when you have a
dishwasher by your side.

3

1

1

ตะกร้าชั้นบนเหมาะสำหรับภาชนะที่มีขนาดเล็กสกปรก
หรือคราบมันน้อย เช่น ถ้วย, แก้วน้ำ, จานรองแก้ว เป็นต้น

5

4
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oily utensils such as cups, glasses, saucers etc.

ตะกร้าชั้นล่างเหมาะสำหรับวางภาชนะขนาดใหญ่ เช่น
หม้อต้มที่มีแรงดัน, หม้อใบใหญ่, กระทะ, จานใส่อาหาร, ชาม
และภาชนะสำหรับใส่ผัก เป็นต้น

pressure cooker, big pots, pans, dinner plates,
bowls and vegetable utensils etc.

3 เครื่องล้างจานบางรุ่นจะมีลิ้นชักเหนือตะกร้าชั้นบน ซึ่ง
มีไว้สำหรับวางเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารโดยเฉพาะ

3 Some dishwashers even have a cutlery drawer
above the upper basket, which is used for cutlery.

ไม่มีอะไรยุ่งยากในการใช้งานเลย ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือ
แค่วางภาชนะคว่ำลงในตะกร้า เพื่อให้ภาชนะหันเข้าหาก้านฉีด
สเปรย์พ่นน้ำที่อยู่ข้างใต้ตะกร้า

4 It’s really simple. All you need to do is place
the utensils upside down in the baskets facing

5

5 The spray arms rotate and spray hot water

2

4

2

1 Upper basket is for small and less stained or

ก้านฉีดสเปรย์พ่นน้ำจะหมุนและฉีดสเปรย์น้ำร้อนไปที่ภาชนะ
และเมื่อสิ้นสุดรอบการล้างสิ่งสกปรกแล้ว เครื่องจะระบายน้ำ
สกปรกออกไป และสูบน้ำสะอาดเข้ามาใหม่เพื่อล้างจานให้สะอาด
จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนของการอบแห้ง

2 Lower basket is for big oily utensils like

the spray arms below the basket.

on the utensils. And once the washing process is
over, the machine drains out the dirty water and
takes in fresh water for rinsing and drying.

เครื่องล้างจานสามารถขจัดคราบอาหาร,
ล้างน้ำ และอบแห้งภาชนะและเครื่องใช้ต่างๆ
ได้มากกว่าที่คุณคิด

A dishwasher can wash, clean
and dry more utensils than
you think.

คุณจะต้องประหลาดใจที่ได้เห็นว่า ภายในเครื่องล้างจานซีเมนส์นั้นมีพื้นที่มากเพียงใด ความจุของ
เครื่องล้างจานเครื่องหนึ่งจะถูกวัดตามจำนวนชุดเซ็ตของภาชนะที่เครื่องสามารถรองรับได้ ความ
จุมาตรฐานที่คุณสามารถเลือกใช้ได้ คือ 12, 13 และ 14 ชุดเซ็ต

You would be surprised to see there’s so much space inside a
Siemens Dishwasher. The capacity of a dishwasher is measured
in place settings. The standard capacity available is 12, 13 and
14 place settings.

ความจุของเครื่องล้างจานขนาด 12 ชุดเซ็ตจะสามารถรองรับภาชนะและเครื่องใช้ต่างๆ ได้ทั้งหมด
96 ชิ้น ตอนนี้ การทำความสะอาดหลังงานปาร์ตี้ของคุณก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายไร้กังวล สำหรับ
การใส่ภาชนะเครื่องใช้หลายอย่างรวมกัน จะสามารถใส่ภาชนะของคนอินเดียได้สูงสุด 35 ถึง 40
ชิ้นในตะกร้าที่จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาตรความจุของภาชนะ และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
เช่น ส้อม, ช้อน และอื่นๆ และจากนี้ เรามาเริ่มใช้ชีวิตให้มันเต็มที่ไปเลย!

The loading capacity of the dishwasher with 12 place settings can
hold a set of 96 dinner utensils. Now, after party cleaning is so
much easy and hassle-free. For mixed loads, 35 to 40 Indian style
utensils depending on the volume and cutleries like forks, spoons
etc. can be placed in the given basket. Go on, start living!

ความจุมาตรฐาน

ภาชนะและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ สามารถนำไปล้าง
ในเครื่องล้างจานได้ ซึ่งประเภทของภาชนะที่เหมาะสำหรับการล้างในเครื่อง
ล้างจานมีดังต่อไปนี้
E แก้ว
E เซรามิค
E เครื่องเคลือบ
E สแตนเลส เช่น กระทะ, หม้อต้มแรงดัน, หม้อแบบธรรมดา และอื่นๆ
E พลาสติก, แก้ว, เมลามีน ที่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟ
E เครื่องใช้อื่นๆ เช่น ช้อน, ขวดนมเด็ก, อุปกรณ์ทำอาหารบนเตา,
เครื่องใช้สำหรับบนโต๊ะอาหาร”

ความหมายของความจุมาตรฐาน - 12 ชุดเซ็ต

Standard Load Capacity
Definition of a Standard Load - 12 place settings

จาน
จานทรงรี

จานอาหาร

จานของหวาน

จานรองแก้ว

ถ้วยใส่ซุป

ชามทรงกลมขนาดใหญ่

ชามทรงกลมขนาดกลาง

ถ้วยชาม
ชามทรงกลมขนาดเล็ก

แก้วน้ำ
แก้วกาแฟ
เครื่องใช้บน
โต๊ะอาหาร

ภาชนะเหล่านี้ไม่สามารถนำมาล้างในเครื่องล้างจานได้ เนื่องจากอาจทำให้สีหลุดลอก
และอาจทำให้ภาชนะเกิดความเสียหายได้

แก้วทรงสูง
E
E
E
E
E

มีด
ส้อม
ช้อนตักซุป
ช้อนชา/กาแฟ
ช้อนของหวาน

ประเภทของภาชนะและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ไม่เหมาะสำหรับนำไปล้างในเครื่องล้างจาน:
E ทอง
E เงิน
E อะลูมิเนียม
E ทองเหลือง
E ทองแดง
E ทองแดงเคลือบน้ำยา
E บรอนซ์
E อะคริลิค

อุปกรณ์เสิร์ฟอาหาร

ภาชนะที่มีคราบอาหารไหม้ติดอยู่ หรือเศษอาหารเหนียวข้นควรกำจัดออกก่อนนำไปวางลงใน
เครื่องล้างจาน ส่วนพลาสติกที่ใช้งานได้กับเตาไมโครเวฟ สามารถนำไปล้างในเครื่องล้างจาน
ได้เช่นกัน เพียงคุณใช้เครื่องล้างจาน การล้างทำความสะอาดและอบแห้งภาชนะและเครื่องใช้บน
โต๊ะอาหาร ก็ไม่ใช่งานบ้านที่น่าเบื่ออีกต่อไป

Most of every day utensils can be washed in a
dishwasher. Here are the suitable utensils that are
ideal for a dishwasher:
E
E
E
E
E
E

Glass
Ceramic
Porcelain
Stainless Steel like Kadhai, Pressure cooker, Pots,Pans etc.
Microwave safe plastics, Glass, Melamine etc
Other items like Spoons, Baby bottles, Cookware,Tableware

Utensils not suitable for the dishwasher:
E
E
E
E
E
E
E
E

Gold
Silver
Aluminum
Brass
Copper
Copper Based
Bronze
Acrylic

These utensils can’t be washed in a dishwasher as it
may discolour and may damage the utensils.
The utensils with burnt or sticky food residues should be
scrubbed away manually before placing it in a dishwasher.
Microwave safe plastics can also be used in the dishwasher.
With a dishwasher, washing, cleaning and drying of utensils
is no longer a chore.
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ล้างด้วยเครื่องล้างจาน
กับ การล้างจานด้วยมือ
การล้างภาชนะและเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยมือกลายเป็นอดีตไปแล้ว เพราะ
เครื่องล้างจานได้นำเราไปสู่วิถีชีวิตแบบโมเดิร์น ไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่นี้
ทำให้สามารถจัดการทุกอย่างในชีวิตได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
เครื่องล้างจานก็เช่นกันเพราะเป็นวิธีการล้างจานและเครื่องใช้บนโต๊ะ
อาหารที่ง่ายดาย, มีประสิทธิภาพและถูกสุขอนามัย แล้วคุณจะต้อง
ประหลาดใจว่าทำไมถึงไม่ใช้เครื่องล้างจานตั้งนานแล้ว

Dishwasher VS
manual washing
Gone are the days of manually washing and cleaning
dishes and utensils. Dishwashers usher in a new era of
modern living Modern lifestyle brings in so much of ease
and effciency in everything we do. Like the dishwasher
- it’s an easy, effcient and hygienic way to clean and
wash dishes and utensils. You will wonder why haven’t
you been using it till now.
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60
Litres

Manual washing

7.5
Litres
Manual
washing

การใช้งานและการจัดการที่ง่ายดาย:
เพียงกดปุ่มเดียว คุณก็จะสามารถขจัดคราบสกปรก ล้างน้ำ และอบ
แห้งภาชนะและเครื่องใช้ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และใช้ได้ทุกคน ส่วน
ที่ดีที่สุดก็คือ คุณสามารถใช้งานได้ทุกที่เมื่อต้องการความสะดวก

Easy to operate and handle:
Wash, clean and dry utensils at the push of a
button. It’s so easy that anyone can operate
it. The best part is that you can use it at any
time of the day - as per your convenience.

มีเวลาให้กับการใช้ชีวิตมากขึ้น:
ไม่จำเป็นต้องนำจานไปแช่น้ำก่อน - เพียงกวาดเศษอาหาร แล้วนำ
ภาชนะที่จะล้างมาจัดเรียงภายในเครื่องล้างจาน อีกทั้งยังไม่ต้อง
รอให้ภาชนะที่ล้างเสร็จแล้วแห้งเอง - เนื่องจากเครื่องล้างจานรับ
ประกันการอบแห้งได้ 100% คุณจึงไม่จำเป็นต้องนำจานมาวางไว้
บนตะแกรงเพื่อรอให้แห้ง ทั้งยังป้องกันไม่ให้มีฝุ่นเกาะจานที่เรา
ล้างแล้วได้เป็นอย่างดี

More time for life:
No pre-rinsing required - just scrape off the
leftovers and stack the dishes and utensils in
the dishwasher. No more waiting for utensils
to dry - dishwashers ensure 100% drying of
utensils. So there’s no need to place utensils
on the kitchen platform, thus prevents dust
accumulation.

สะอาดถูกสุขอนามัย:
ฟองน้ำที่เราใช้ในการล้างจานด้วยมือเป็นแหล่งสะสมและเพาะ
เชื้อโรคเป็นอย่างดี แต่สำหรับเครื่องล้างจานใช้น้ำร้อน 70°oC
ในการล้างจาน ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจานของคุณจะสะอาด
และถูกสุขอนามัย เพราะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้สูงสุดถึง 99.9%

Hygienic washing and cleaning:
The sponge used for manual washing
accumulates and breeds germs. With hot
water washing at 70oC, dishwashers ensure
clean, effective and hygienic wash - kills
99.9% germs.

ประหยัดน้ำ:
น้ำเป็นทรัพยากรอันมีค่า เครื่องล้างจานใช้น้ำเพียง 7.5 ถึง 13
ลิตรต่อหนึ่งรอบการล้าง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือกใช้ ใน
ทางตรงกันข้าม การล้างจานด้วยมือจะต้องใช้น้ำอย่างน้อย
60 ลิตร

Saves water:
Water is a precious resource. A dishwasher
only consumes 7.5 to 13 litres depending on
the programme you choose. On the other
hand, manual washing consumes minimum
60 litres of water.

ลดโอกาสภาชนะตกแตก:
ภาชนะและเครื่องแก้วที่บอบบางมักตกแตกอยู่บ่อยครั้งเมื่อ
ล้างด้วยมือ แต่เครื่องล้างจานจะทำให้ปัญหานี้แก้ได้ง่ายขึ้น
ด้วยการวางซ้อนและจัดเรียงภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ ได้อย่าง
ง่ายดาย

Prevents frequent breakage:
Frequent breakage of delicate crockery and
glassware happens while manual washing.
But dishwashers make things simpler by
stacking and arranging the utensils very
easily.

เครื่องล้างจานสามารถทำความสะอาดได้หมด:
ไม่ว่าจะเป็นภาชนะเครื่องใช้ที่มีทั้งคราบมัน คราบอาหารที่ล้าง
ออกยาก, พลาสติกที่ใช้กับเตาไมโครเวฟ, ขวดนมเด็กหรือแม้
แต่ภาชนะมีความบอบบาง เครื่องล้างจานก็สามารถทำความ
สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ

A dishwasher can clean it all:
Be it oily, greasy utensils, microwave safe
plastic, baby bottles and even delicate
crockery and glassware. A dishwasher cleans
it all very effciently and ensures squeakyclean
utensils. Always.
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Dishwasher

Fully Integrated Zeolite® dishwasher

Fully Integrated dishwasher

SN678X02TE
81.5cm height Fully integrated dishwasher

SN636X00IE
81.5cm height Fully integrated dishwasher

e เครื่องล้างจานแบบบิวท์อิน ความสูง 81.5 ซม.
e ความจุ14 ชุดมาตรฐาน
e 8 โปรแกรมการล้าง : อัตโนมัติ 35-45oºC, อัตโนมัติ 45-65oººC,
อัตโนมัติ 65-75ºoººC แบบประหยัดพลังงาน 50ºoººC ,Night program
50ºoººC, Glass 40oºC, ล้างด่วน 45ºoººC และล้างน้ำเปล่า
e 5 ฟังก์ชั่นพิเศษ: Shine & Dry ,intensiveZone,

e เครื่องล้างจานแบบบิวท์อิน ความสูง 81.5 ซม.
e ความจุ 13 ชุดมาตรฐาน
e 6 โปรแกรมการล้าง : โปรแกรมล้างหนัก 70ºoººC อัตโนมัติ 45-65oºC,
แบบประหยัดพลังงาน 50ºoººC โปรแกรมล้างแบบเงียบ 50ºoººC
Glass 40oººC, โปรแกรมล้างเพียง 1 ชั่วโมง 65oººC
e 2 ฟังก์ชั่นพิเศษ: varioSpeedPlus, Extra Trocknen
e InfoLight ไฟแจ้งสถานะการทำงานที่ด้านล่างของเครื่อง
e ใช้น้ำ 9.5 ลิตร ไฟ 0.92 กิโลวัตต์/ชม. ที่โปรแกรมประหยัด
พลังงาน 50oºC
e การทำงานเงียบระดับเสียงเพียง 46 เดซิเบล

varioSpeedPlus, Half Load, HygienePlus

e เทคโนโลยีการอบแห้ง Zeolite® แห้งเร็วกว่า ประหยัดพลังงาน
e TimeLight ไฟแจ้งสถานะการทำงานที่ด้านล่างของเครื่องสวยงาม
แม่นยำ
e ใช้น้ำ 9.5 ลิตร ไฟ 0.83 กิโลวัตต์/ชม. ที่โปรแกรมประหยัด
พลังงาน 50oºC
e การทำงานเงียบระดับเสียงเพียง 42 เดซิเบล
e
e
e

Altermating
spray technique

varioSpeed
Plus

e
e
e

Height 81.5 cm. fully integrated dishwasher
14 place settings
8 Programme : Auto 35-45ºC, Auto 45-65ºC, Auto 65-75ºC, 			
Economy 50ºC ,Night program 50ºC,Glass 40ºC ,
5 special functions: Shine & Dry ,intensiveZone, varioSpeedPlus,
Half Load, HygienePlus

e
e
e

Zeolite-Drying
TimeLight
9.5 L for water,and 0.83 kWh/h for electricity consumption based
on Eco 50ºC program

e
e
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42dB noise level
Total connected load: 2400 W, 220–240V, 50–60Hz
Appliance dimensions :
Built-in dimensions
:

(H x W x D) 815 x 598 x 550 mm
(H x W x D) 815-875 X 600 X 550 mm

12+1 place settings

Altermating
spray technique

6 Programme : Intensive 70ºC, Auto 45-65ºC,
Eco 50ºC, Silence 50ºC ,Glass 40ºC,1h 65ºC ,

e
e
e

Quick Wash 45ºC and Pre Rinse

e

Height 81.5 cm. fully integrated dishwasher

2 special options: varioSpeed Plus, Extra Trocknen
InfoLight
9.5 L for water,and 0.92 kWh/h for electricity consumption based
on Eco 50ºC program

e
e

46dB noise level
Total connected load: 2400 W, 220–240V, 50–60Hz

Appliance dimensions :
Built-in dimensions
:

(H x W x D) 815 x 598 x 550 mm.
(H x W x D) 815-875 x 600 x 550 mm.

varioSpeed
Plus

Dishwasher

Semi integrated dishwasher
SN536S03IE
81.5cm height Semi-integrated dishwasher

e เครื่องล้างจานแบบบิวท์อิน ความสูง 81.5 ซม.
e ความจุ 13 ชุดมาตรฐาน
e 6 โปรแกรมการล้าง : โปรแกรมล้างหนัก 70ºoººC อัตโนมัติ 45-65oºC,
แบบประหยัดพลังงาน 50ºoººC Glass 40oººC, โปรแกรมล้างเพียง 1 ชั่วโมง
65oººC , โปรแกรมล้างน้ำเปล่า
e 3 ฟังก์ชั่นพิเศษ: varioSpeedPlus, IntensiveZone, extraDry
e ใช้น้ำ 9.5 ลิตร ไฟ 0.92 กิโลวัตต์/ชม. ที่โปรแกรมประหยัด
พลังงาน 50oºC
e การทำงานเงียบระดับเสียงเพียง 44 เดซิเบล
e
e
e

Height 81.5 cm. fully integrated dishwasher
12+1 place settings
6 Programme : Intensive 70ºC, Auto 45-65ºC,

Altermating
spray technique

varioSpeed
Plus

Eco 50ºC, Glass 40ºC,1h 65ºC , Pre rinse

e

3 special options: varioSpeed Plus, intensivZone,
extraDry

e

9.5 L for water,and 0.92 kWh/h for electricity
consumption based on Eco 50ºC program

e
e

44dB noise level
Total connected load: 2400 W, 220–240V, 50–60Hz

Appliance dimensions :
Built-in dimensions
:

(H x W x D) 815 x 598 x 550 mm.
(H x W x D) 815-875 x 600 x 550 mm.
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ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด
เพื่อให้คุณมั่นใจตลอดอายุการใช้งาน
ตู้เย็นของซีเมนส์ทั้งหมดจะถูกผลิตขึ้นเพื่อให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน ตู้เย็นแต่ละเครื่องจะต้อง
ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดก่อนที่จะปล่อยออกจากโรงงาน เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของ
เราได้มาตรฐานตรงตามข้อกำหนดทั้งหมด และจะอยู่กับลูกค้าของเราไปได้อีกนานตลอดระยะ
เวลา 24 ชั่วโมงทุกๆ วัน อุปกรณ์ของเราได้ผ่านการทดสอบอย่างต่อเนื่องถึงระดับความทน
ทานสูงสุดที่เป็นไปได้ เทียบเท่ากับอายุการใช้งานจริงของเครื่องใช้ไฟฟ้า ประตูถูกผ่านการเปิด
และปิดโดยการจับที่มือจับถึง 200,000* ครั้งในระหว่างการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าทนทานวัสดุ
ที่ใช้ไม่เพียงแต่จะผ่านการทดสอบเพื่อความเหมาะสมและการใช้งานที่ยาวนานเท่านั้นแต่เรายัง
สังเกตเสียง และความรู้สึกเมื่อเราใช้งาน เราสังเกตแม้กระทั่งลักษณะการปิดของประตูว่าเป็นที่
น่าพอใจแล้วหรือไม่

Tried and tested for a
lifetime.
All Siemens refrigerator appliances are built to last. Every single one of our
appliances is rigorously tested before it leaves the factory, ensuring that our
products meet all the requirements & more of our customers for a long
period of time. For 24 hours a day, our components are tested continuously
to the maximum tolerance possible for the equivalent lifetime of the
appliance. The doors are then opened and closed by the handle 200,000*
times during testing to ensure they are robust. Materials are not only tested
for suitability and longevity, we also look at how they sound and feel when
we use them. Even down to a satisfying door closing action.
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ความหรูหราที่ให้ความสะดวกสบาย
อันเป็นมาตรฐานของซีเมนส์
พื้นที่โล่งกว้าง และชั้นวางของจำนวนมากทำให้ใช้งานได้หลากหลายตรงตามความต้องการ
ตัวเลื่อนที่มีคุณภาพทำให้คุณสามารถเลื่อนช่องเก็บของ และถอดออกมาได้จนสุดเพื่อให้สามารถ
ใส่ของ หรือหยิบของออกได้โดยง่าย ช่องเก็บของแบบถอดได้ ทำให้เตรียมอาหารและทำความ
สะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น จอแสดงผลระบบดิจิตอลจะคอยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงอุณหภูมิที่แม่นยำ และ
ยังช่วยให้ควบคุมการใช้งานเมนูได้อย่างง่ายดายเซ็นเซอร์ประตูจะดังเตือนเมื่อประตูเปิดค้าง
เครื่องใช้ไฟฟ้าซีรี่ย์ a Cool ของซีเมนส์มาพร้อมเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก การติดตั้งตู้เย็นเข้ากับ
ผนังแบบไร้รอยต่อ เพื่อการส่องสว่างที่ดีที่สุด และไม่เสียพื้นที่ของตู้เย็น การส่องสว่างด้วยไฟ
LED จะให้ทั้งคุณสมบัติการประหยัดไฟ และการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

Convenience a luxury
that comes standard
with Siemens.
Uninterrupted wide-open spaces and numerous shelving options enable
easy customization for different uses. Quality extension runners allow you
to slide out storage bins and trays fully for easy loading and unloading.
The storage bins are removable, making food preparation and cleaning
easier. With a digital display that keeps consumers informed of the precise
temperature and helps navigate easily through the operating menus, a door
sensor that sets off a warning alarm if the door is left open for any reason;
a Cool appliances from Siemens feature top of the range technologies.
Seamlessly integrated into the sidewall of the fridge for maximum illumination
and no loss of fridge space, the LED lighting is both energy efficient and
practical.
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multiAirflow system

Precise electronic controls

hyperfresh plus

ระบบกระจายความเย็นแบบทั่วถึง ช่วยให้อุณหภูมิคงที่ คง
ความสดได้ยาวนาน

ตู้เย็นของซีเมนส์ทุกรุ่นควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
ทำให้การควบคุมอุณหภูมิทั้งในช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งนั้นมี
ความแม่นยำและเที่ยงตรง และยังแยกทั้งหน้าจอแสดงผลและ
การควบคุมอุณหภูมิของ 2 ส่วนนี้ออกจากกันด้วย

เก็บรักษาความสดของปลาและเนื้อสัตว์ได้ยาวนาน

The system for even temperature distribution.
Cold air is dispensed via several openings into
compartments and shelves. Food remains fresh
no matter where it is placed in the fridge.

2 Cooling System

ระบบทำความเย็น 2 ส่วน นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยแยกการทำ
ความเย็นระหว่างช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งทำให้อุณหภูมิแต่
ละส่วนคงที่ และยังช่วยควบคุมความชื้นและกลิ่นอาหารไม่ให้
ปะปนกัน

All Siemens models feature various types of
electronic control to accurately maintain
temperature and promote safe food storage in
your fridge and freezer. Independent setting and
display of freezer and refrigerator temperature.

airfreshFilter

ช่วยกรองกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในตู้เย็นตลอดอายุการใช้งาน
โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง
No unpleasant smells in the refrigerator. Life-long
protection, no filter change required.

The fridge and the freezer parts are powered by
a separate cooling circuit with independent
temperature control. No unwanted humidity or
smell is transported from one compartment to
another.

LED Light

superCooling & superFreezing

Brighter lighting from long-lasting LED lightbulb provided within the fridge helps you find
your food easily. It contributes to overall energy
efficiency of the fridge.

การใส่อาหารอุ่นหรือเพิ่มจำนวนอาหารเข้าไปในตู้เย็น ไม่ว่าจะ
เป็นช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง จะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิภายใน
ตู้ให้สูงขึ้น เพียงแค่กด superCool ฟังก์ชั่นพิเศษที่ช่วยเร่ง
ความเย็นสำหรับช่องแช่เย็น หรือ กด superFreeze เพื่อ
เร่งความเย็นสำหรับช่องแช่แข็ง จะช่วยทำให้อาหารภายในตู้
เย็นเร็วขึ้น
Adding warm or new food to the fridge can
lead to an increase in the internal and food
temperatures. Just switch on the super cool
function to fast cool within the fridge and the
super freeze function to ensures fast and safe
freezing of food added to the freezer.

Adjustable humidity keep friut and vegetables
fresh up to 2xlonger

ส่องสว่างภายในด้วยหลอดไฟ LED ที่มีอายุการใช้งาน
ยาวนาน ช่วยให้มองเห็นอย่างชัดเจน และประหยัดพลังงาน
ยิ่งขึ้น

bigBox

กล่องเก็บอาหารแช่แข็งขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับเก็บอาหาร
ที่มีขนาดใหญ่ เช่น ไก่งวงทั้งตัว พิซซ่าหลายถาดหรือขาแกะ
ทั้งขาเป็นต้น ซึ่งกล่องนี้มีพื้นที่มากพอให้คุณเก็บอาหารได้
มากมายและวางซ้อนกันได้หลายอย่าง
Ideal for large frozen food items such as a
whole turkey, several pizzas, or entire leg lamb
and much more. The bigBox gives you plenty of
space to accommodate and stack everything.
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Refrigerator

Built-in Refrigerator
KI87SAF30J
271 litres Built-in Refrigerator

ความจุโดยรวม 271 ลิตร
ความจุช่องแช่เย็น 210 ลิตร
ความจุช่องแช่แข็ง 61 ลิตร
ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบแยกส่วน
ระบบเร่งความเย็นในช่องแช่เย็น, ระบบเร่งความเย็นในช่องแช่แข็ง
และปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
e hyperFresh plus สามารถปรับความชิ้นทำให้สามารถเก็บผัก
และผลไม้ ได้ยาวนานยิ่งขึ้นถึง 2 เท่า
e กำลังไฟสูงสุด 90 วัตต์
e
e
e
e
e

e
e
e
e
e

Net Capacity : 271L
Net fridge capacity : 210 L
Net capacity freezer : 61
Two Cooling Systems
Super cool function, Super freezing with automatic
switch off

e

1 hyperFresh plus box with adjustable
humidity - keeps fruit and vegetables
fresh up to 2x longer.

e

Connected load : 90W

Appliance dimensions :
Built-in Dimension
:
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(H x W x D) 1772 x 558 x 545 mm.
(H x W x D) 1775 x 560 x 550 mm.

Refrigerator

Side-by-side Refrigerator
KA92DSB30
541 litres Side-by-side Refrigerator

e
e
e
e
e
e
e
e
e

บานประตูกระจกสีดำพร้อมด้ามจับ
ความจุทั้งหมด 541 ลิตร
ระบบ Multi Air Flow system กระจายความเย็นแบบทั่วถึง
ระบบทำความเย็น 2 ส่วน
สามารถกดน้ำด้านหน้า, น้ำแข็งบด, น้ำแข็งก้อน, แสดงสถานะ
เครื่องกรองน้ำ, โปรแกรมล็อคป้องกันเด็ก
ระบบกรองน้ำภายใน
hyperFresh plus สามารถปรับความชื้นเก็บรักษาผัก ผลไม้
ได้ยาวนานถึง 2 เท่า
hyperFresh box 0ººc สามารถรักษาความสดของเนื้อปลา
เนื้อสัตว์ ได้ยาวนานยิ่งขึ้นกล่องสามารถถอดออกเพื่อความสะดวก
ควบคุมการทำงานแบบ touchcontrol ใช้งานง่าย

Side-by-side Refrigerator
KA92NVI35J
604 litres Side-by-side Refrigerator

e
e
e
e
e

ความจุ 604 ลิตร
ระบบ Multi Air Flow system กระจายความเย็นแบบทั่วถึง
ระบบเร่งความเย็นในช่องแช่เย็น, ระบบเร่งความเย็นในช่องแช่แข็ง
แผงแสดงผล LED ดิจิตอล
hyperFresh box สามารถควบคุมความชื้นทำให้เก็บรักษาความ
สดผัก ผลไม้ได้ยาวนาน

e
e
e
e
e

Net capacity 604 L.
Multi Air Flow system
Super cool function & Super freezing
Digital LED electronic panel
hyperFresh box with equipped with
humidity control

e
e
e
e
e

Black glass door with vertical bar handle
Net capacity 541 L.

Appliance dimensions : (HxWxD) 1756 x 912 x 732 mm

Multi Airflow system
2 Cooling system
Drinking water dispenser, crushed ice, ice cube,
water filter, child lock

e
e

Waterfilter inside
hyperFresh plus box with adjustable humidity
keeps fruit and vegetables fresh up to 2xlonger

e

hyperFresh 0 ºc box-fish and meat fresh up to
2xlonger and can be removed for more flexibility
and easy to read

e

Touchcontrol 7-segment electronic easy to use
Appliance dimensions :

(H x W x D) 1756 x 912 x 732 mm.
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อรรถรสของการดื่ม
และดีไซน์ที่สวยงาม
สำหรับผลิตภัณฑ์ตู้แช่ไวน์ ซีเมนส์นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบทั้งในเรื่องการรักษา
รสชาติของไวน์ และดีไซน์ที่สวยงาม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รักการดื่มไวน์
โดยเฉพาะ และควบคุมอุณหภูมิได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Good taste and beauty.
Special offer for wine lovers, Siemens presents the wine cooler which
promotes good taste and beauty, fits perfectly into any ambience and
enables perfect temperature control.
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Wine cooler
KS38WA40
368 litres Wine Storage

e
e
e
e
e

ความจุทั้งหมด 368 ลิตร
สี Inox-look พร้อมประตูกระจก
จุขวดไวน์ขนาด 0.75 ลิตรได้ 106 ขวด
เก็บรักษาที่อุณหภูมิความเย็นระหว่าง +5oC และ +22oC
ชั้นโชว์ขวดไวน์ 5 ชั้น สามารถปรับระดับได้,
ชั้นกระจกนิรภัย 1 ชั้น

e
e
e
e
e

Net capacity: 368 litres
Inox-look casing with glass door
Number of Wine Bottle (0.75 Litre): 106 bottles
Storage temperature between +5°C and +22°C
5 height adjustable bottle racks
and 1 safety glass shelf

Appliance dimensions :

วางจำหน่ายเดือน พ.ค 2560
Available in May 2017

(H x W x D) 1860 x 595 x 660 mm
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MahaNakhon

H Sukhumvit 43

A visionary new 77-story high-rise complex
located on a 3.6 acre site in the heart of
Bangkok’s Central Business District.

Aiming to design a better living solution to
suit today’s urban lifestyle.

185 Rajadamri

The Circle Sukhumvit

With a residence at 185 Rajadamri, you are
connected to the heritage of the capital, while

Smart Boutique Condominium Next to Asoke

Our reference projects
in Thailand
ได้รับความไว้วางใจจากโครงการระดับ Luxury ซึ่งทำให้เราก้าวเข้ามาในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ คุณสามารถดูได้จากโครงการด้านขวามือ
Awarded project & Testimonies
We have been awarded many projects in Thailand and this is clearly
borne by the increased market presence we have enjoyed in Thailand.
As you can see from the following projects, we are able to handle
different type of developments.

Menam Residence

One of the new landmarks on the riverbank,
commanding a splendid view of the most
scenic bend in the Chao Phraya River.
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Station.

establishing a legacy that will endure.

The Magnolias Waterfront
Residences at IconSiam

A rare combination of superlative quality in
design and execution.

Sindhorn Residence

The Bangkok Sathorn

Design with maximum green spaces to
enhance the living environment and is
planned to be one of Bangkok’s first
residential LEED.

Precious Living on Sathorn, the ultimate of
quality of living in the heart of Bangkok.
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Customer service.
Use our expertise for
the lifetime of your
appliance.

เมื่อคุณซื้อสินค้าซีเมนส์ คุณจะสามารถเข้าถึงบริการหลังการขายจากช่างผู้เชี่ยวชาญของทีมบริการลูกค้า
ของซีเมนส์ได้ตลอดอายุการใช้งานสินค้าด้วยการรับประกันสินค้า 2 ปีที่เรามอบให้ พร้อมกับสินค้าคุณภาพ
ที่ได้รับรางวัลมามากมายที่ให้คุณได้เลือกสรร ประกอบกับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากแผนกบริการลูกค้า
ของเรา คุณจึงมั่นใจและสบายใจได้อย่างแน่นอนเมื่อเลือกซื้อสินค้าของซีเมนส์
Siemens Call Center
SIEMENS
Call Center

- บริการรับแจ้งซ่อม รวมถึงสั่งซื้ออะไหล่ ที่หมายเลย 02-975-5454

บริการงานซ่อมโดยผู้เชี่ยวชาญจากซีเมนส์

- รับประกันงานซ่อมสินค้า 2 ปี
- มีระบบการคิดค่าบริการซ่อมที่โปร่งใส มั่นใจได้ในเรื่องของความยุติธรรม
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Purchasing a Siemens appliance gives you access to our expert customer service team; for
the lifetime of your appliance. With 2 year guarantees on offer and multi-award winning
products to choose from and assistance from an outstanding customer service department,
you can be assured that the appliance you are buying will offer peace of mind.

บริการสั่งซื้ออะไหล่และอุปกรณ์เสริม
ที่ครบครัน
อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ของแท้จากซีเมนส์

Germany’s No.1 Home Appliances Brand

แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอันดับ 1 จากประเทศเยอรมนี

Cleaning
&
Care Set

ชุดทำความสะอาด

Cleaning & Care Set

การทำความสะอาด และดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ได้มาตรฐาน
ด้วยการดูแลที่เหมาะสม คุณจะสามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพสูงของคุณ
ในระยะที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น

Effective cleaning & caring. Certified.

วิธีการสั่งซื้อ

Ordering Method

1. สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ cleaning & Care โดย 2 วิธี ดังต่อไปนี้
- ติดต่อสั่งซื้อผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า: + 66 2 975 5454
- กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มในลิ้งก์

1. Order cleaning & Care items by 2 easy ways:

http://www.siemens-home.bsh-group.com/th/customer-service/spare-parts-accessories

2. รอรับอีเมล์แจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อจากอีเมล์ siemens-th-info@bshg.com

With the right care, you will be able to enjoy your High quality appliance
for many years to come.

- Contact our customer Service Hotline: + 66 2 975 5454
- Complete the online form on
http://www.siemens-home.bsh-group.com/th/customer-service/spare-parts-accessories
2. Receive order confirmation via e-mail from siemens-th-info@bshg.com
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Product installation guide
2017
siemens-home.bsh-group.com/th

Siemens. The future moving in.

Oven

HN678G4S1

HM676GBS1

60 cm Combi microwave oven with added steam

60cm Built-in oven with microwave

All measurements and dimensions in mm

All measurements and dimensions in mm
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Oven

HB636GBS1

HB632GBS1

60cm Built-in oven

60cm Built-in oven

All measurements and dimensions in mm

All measurements and dimensions in mm
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Oven

HB23AB520K

HB532E1K

60cm Built-in oven

60cm Built-in oven

All measurements and dimensions in mm

All measurements and dimensions in mm
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Combination Oven

CS656GBS1

CM633GBS1

60cm Compact Built-in steam oven

60cm Built-in microwave oven with grill

All measurements and dimensions in mm

All measurements and dimensions in mm
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Microwave

BE634LGS1X

HF24G564TH

60cm Built-in microwave oven with grill

60cm Built-in microwave with grill

All measurements and dimensions in mm

All measurements and dimensions in mm
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Microwave

HF15G564TH
60cm Built-in microwave with grill

All measurements and dimensions in mm

111

Hob

ER95351TH

ER74332TH

90cm Gas hob

78.5cm Gas hob

900

All measurements and dimensions in mm
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All measurements and dimensions in mm

Hob

ER74232TH

ER74353TH

76cm Gas hob

76cm Gas hob

All measurements and dimensions in mm

All measurements and dimensions in mm
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Hob

EH851FEB1E

EH8P5260TH

80cm Induction hob

78cm Induction hob

All measurements and dimensions in mm

All measurements and dimensions in mm
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Hob

EX675LEC1E

EH675FEC1E

60cm FlexInduction hob

60cm Induction hob

All measurements and dimensions in mm

All measurements and dimensions in mm
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Hob

EU631FCB1E

ET645CEA1E

60cm Induction hob

60cm Electric hob

All measurements and dimensions in mm

All measurements and dimensions in mm

116

Hob

ET651FKP1E

ET651BF17E

60cm Electric hob

60cm Electric hob

All measurements and dimensions in mm

All measurements and dimensions in mm

117

Hob

ET375FFP1E

EH375FBB1E

30cm Domino Electric hob

30cm Induction domino hob

All measurements and dimensions in mm

All measurements and dimensions in mm
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Hob

ER3A6AD70L

ER3A6BD70L

30cm Domino gas hob

30cm Domino gas hob

All measurements and dimensions in mm

All measurements and dimensions in mm
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Domino Hob Accessories

HZ394301
accessories

All measurements and dimensions in mm
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Hood

LF21BA582

LF98BE542

120cm Island chimney hood

90cm Island chimney hood

All measurements and dimensions in mm

All measurements and dimensions in mm
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Hood

LE45954TH

LC35S955TH

90cm Chimney hood

90cm Chimney hood

All measurements and dimensions in mm

All measurements and dimensions in mm
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Hood

LC35S943TH

LC32955TH

90cm Chimney hood

90cm Chimney hood

All measurements and dimensions in mm

All measurements and dimensions in mm
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Hood

LC68BA521

LI96022HK

60cm Chimney hood

90cm Slimline hood

All measurements and dimensions in mm

124

All measurements and dimensions in mm

Hood

LI15021TH

LU14150SG

60cm Slimline hood

60cm Built-under hood

All measurements and dimensions in mm

All measurements and dimensions in mm
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Fully-automatic
coffee maker
CT636LES1

Built-in warming drawer
BI630CNS1
BI630ENS1

Fully automatic coffee maker

Warmer drawer

All measurements and dimensions in mm

All measurements and dimensions in mm
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Dishwasher

SN678X02TE

SN636X00IE

Fully Integrated dishwasher

Fully Integrated dishwasher

All measurements and dimensions in mm

All measurements and dimensions in mm
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Dishwasher

SN536S03IE
Semi Integrated dishwasher

All measurements and dimensions in mm
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Refrigerator

Wine cooler

KI87SAF30J

KS38WA40

Built-in Refrigerator

Wine Cooler

Air outlet
min. 200 cm2

min.
560

max.
2200
560 recommended
min. 550

1772+8
Ventilation
space
in the base
min. 200 cm2
Front panel
overhang

B
1125+B
(min.)

B

4

643+A
(max.)

4

617+A
(min.)

1151+B
(max.)

min. 40

measurements in mm

A

A

Lower edge of
front panel

The specified unit door dimensions
are valid for a door gap of 4 mm.
measurements in mm

All measurements and dimensions in mm

All measurements and dimensions in mm
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Side by side Refrigerator

KA92DSB30

KA92NVI35J

Side by side refrigerator

Side by side refrigerator

All measurements and dimensions in mm

All measurements and dimensions in mm
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โชว์รูมเครื่องใช้ไฟฟ้าซีเมนส์ และสำนักงานใหญ่
ท่านสามารถเยี่ยมชม Siemens Experience Center ได้ที่
บริษัท บีเอสเอช โฮม แอ็พพลายแอ็นซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์
2034/31-39 ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหัวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.

ศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าซีเมนส์
ศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าซีเมนส์ นำเสนอบริการหลากหลาย งานซ่อม สั่งซื้ออะไหล่และ
อุปกรณ์เสริม
ที่อยู่: อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ 2034/1-5 ชั้น 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น.
Siemens Call Center: (66 2) 975 5454
เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00 น.

BSH Home Appliances Ltd.
-

Head Office & Showroom on 2nd floor
Customer Service Center on 1st floor

E-mail: siemens-th-info@bshg.com
Website: siemens-home.bsh-group.com/th
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