
Zo veelzijdig...
Fornuizen van Siemens.
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Inductiekookplaat met witte LCD-display Verzonken draaiknoppen
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iQ500

iQ300

iQ100

Verwarmingswijzen
 3D warme lucht Plus. 
 Ideaal voor deeg, op 1, 2 of 3 niveaus.

 Boven-/onderwarmte. 
 Klassieke bakmethode.

 Grill & warme lucht. 
 Voor het egaal braden van grotere stukken.

 Grote VARIO-grill. 
 Perfecte grillades op 3 mogelijke vermogensstanden.

 Kleine VARIO-grill. 
 Enkel het middenstuk van de grill wordt gebruikt.

 Pizzastand. 
 Ideaal voor diepvriesproducten zoals pizza of frieten.

 Onderwarmte. 
 Voor het afbakken of bruinen langs onder.

 Ontdooien.
 Snelle ontdooiing die de voedingswaarden bewaart.

 Warme lucht zacht. 
  Bakken op 1 niveau. Tot 30 % zuiniger dan energie-

effi ciëntieklasse A.

Comfort
 cookControl.
 -   Tot 40 automatische programma’s voor vlees en vis.  
 -   Selecteer het programma, voer het gewicht in en 

uw voorkeuren. Uw oven zorgt voor de rest.

 combiInduction-kookplaat.
  De combiZone, gecreëerd door twee afzonderlijke 

kookzones samen te voegen, biedt ruimte voor 
groter kookgerei. 

 De functies quickStart en reStart beschikbaar   
 op de inductiekookplaat.
 -   quickStart-functie: automatische herkenning en 

selectie van de kookzone na activatie van de kook-
plaat. Enkel nog het temperatuur-niveau aanpassen.

 -   reStart-functie: na een (onopzettelijke of manuele) 
uitschakeling van de kookplaat, heel eenvoudig terug-
keren naar de gekozen instellingen – dit via een een-
voudige druk op de Aan/Uit knop.

 lightControl.
  Deze bedieningsknop markeert de gekozen verwar-

mingswijze met een blauw licht en maakt zo de 
bediening van uw oven zeer intuïtief en eenvoudig.

 softClose.
 Intelligent dempingsmechanisme voor het zacht en
 geruisloos sluiten van deur van de oven.

 roastingSensor.
  Deze braadthermometer detecteert precies de kern-

temperatuur van uw gerecht en bepaalt zo exact 
wanneer het gerecht klaar is. 

Reiniging
 activeClean pyrolyse. 
 -   Alle kookresten worden op hoge temperaturen 

verhit en tot as gereduceerd – met één druk op de 
knop.

 -   Even overgaan met een doek volstaat. Geen sprays 
of chemische detergenten nodig.

 ecoClean en ecoClean Plus.
 -    De speciale bekleding verhindert dat vuil of etens-

resten zich hardnekkig vastzetten en absorbeert 
alle vuil en vetten.

 -  Tot 80% van de slechte geuren worden vermeden.
 -   ecoClean: bekleding op achterwand.
 -   ecoClean Plus: bekleding op achterwand, 

zijwanden en plafond.

 titanGlans Email.
 -   Bekleding van de binnenkant van de oven in helder 

email. 
 -   Vooral bestand tegen sporen van fruit en zuur. 



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) Bij oven aan 180°C, max. 60 min. 

iQ500 • Inductiekookplaat iQ500 • highSp 

Elektrische   

Multifunctionele oven
XXL-oven – 66 liter
Elektronische klok
combiInduction-kookplaat
met 4 zones
powerBoost-functie voor 
alle kookzones
Timer voor iedere kookzone
Achterwand met ecoClean

Multifunctionele oven
XXL-oven – 63 liter
Elektronische klok
highSpeed-kookplaat met
4 kookzones, waarvan 
1 variabele en 1 uitbreidbare 
zone
activeClean - pyrolytische 
zelfreiniging

HL 9S5A340 – Zwart  iQ500 € 1.199,99*

Energie-effi ciëntieklasse A1)

7 verwarmingswijzen
cookControl: 10 automatische 
programma’s
Oven met softClose
Koelfront: 50°C2) 
Mono touchSlider sensorbediening
quickStart- & reStart-functie
Verlichte knoppen lightControl
Witte LCD-display

HK 9S7R240 – Zwart  iQ500 € 949,99*

Energie-effi ciëntieklasse A1)

9 verwarmingswijzen
cookControl: 30 automatische 
programma’s
Oven met softClose
Koelfront Comfort: 30°C2)

Witte LCD-display met temperatuur-
aanduiding
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) Bij oven aan 180°C, max. 60 min. 

 eed kookplaat iQ300 • highSpeed kookplaat

fornuizen

Multifunctionele oven
XXL-oven – 66 liter
Elektronische klok
highSpeed-kookplaat met
4 kookzones, waarvan 
1 variabele en 1 uitbreidbare 
zone
Reiniging ecoClean Plus

Multifunctionele oven
XXL-oven – 66 liter
Elektronische klok
highSpeed-kookplaat met
4 kookzones, waarvan 
1 variabele en 1 uitbreidbare 
zone
Achterwand met ecoClean

HK 9S5M240 – Zwart iQ500 € 849,99*

Energie-effi ciëntieklasse A1)

7 verwarmingswijzen
cookControl: 10 automatische 
programma’s
roastingSensor
Oven met softClose 
Koelfront: 50°C2)

Witte LCD-display

HK 9S5I240 – Zwart iQ500 € 799,99*

Energie-effi ciëntieklasse A1)

7 verwarmingswijzen
cookControl: 10 automatische 
programma’s
Oven met softClose 
Koelfront: 50°C2)

Witte LCD-display

HK 9R3A250 – Inox  iQ300 € 649,99*

Energie-effi ciëntieklasse A1)

7 verwarmingswijzen
Katalytische achterwand
Koelfront: 50°C2)

LED-display
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iQ100 • Geëmailleerde
kookplaat

Elektrische fornuizen Gemengde fornuizen 

Conventionele oven
XXL-oven – 66 liter
Geëmailleerde elektrische  
kookplaat met 2 snelle
en 2 normale kookzones

Multifunctionele oven
XXL-oven – 66 liter
Elektronische klok
Gaskookplaat met 
2 normale, 1 spaar- en 
1 sterke brander
Eénhandsontsteking
Thermokoppelbeveiliging

HQ 5P00020 – Wit  iQ100 € 399,99*

 Energie-effi ciëntieklasse A1)

5 verwarmingswijzen

HX 9R3AE50 – Inox  iQ300 € 649,99*

Energie-effi ciëntieklasse A1)

7 verwarmingswijzen
Achterwand met ecoClean
Koelfront Comfort: 40°C2) 
Gietijzeren pannendragers 
LED-display
Glazen deksel 

HX 9R30D20 – Wit  iQ300 € 549,99*

Energie-effi ciëntieklasse A1)

7 verwarmingswijzen
Koelfront Comfort: 40°C2) 
Geëmailleerde pannendragers
LED-display
Glazen deksel 

HX 9R3AE50HX 9R3AE50

HX 9R30D20HX 9R30D0DD2022
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) Bij oven aan 180°C, max. 60 min. 52



Microgolfovens

Microgolfoven 900 W
5 vermogens
Memory-functie: 1 positie
Digitale tijdaanduiding
Glazen draaiplateau (31,5 cm)
Gewichtsautomaat 
Afmetingen - Toestel: H 30,5 x B 51,3 x D 40,8 cm
  - Ovenruimte: H 21,5 x B 33,7 x D 35,4 cm

HF 24G541 – Inox  iQ100 € 249,99*

Grill: 1200 W
Grill combineerbaar met 3 micro-
golfvermogens 360/180/90 W
cookControl: 8 automatische  
programma’s
Inox binnenruimte, 25 liter

HF 24M541 – Inox  iQ100 € 199,99*

cookControl: 7 automatische 
programma’s
Gelakte binnenruimte, 25 liter

HF 24M241 – Wit  iQ100 € 169,99*

cookControl: 7 automatische 
programma’s 
Gelakte binnenruimte, 25 liter
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iQ100 • Zonder grilliQ100 • Met grill

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 
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