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Siemens surpresso.
Puiki kava ir dizainas 
nuskaidrins jūsų dieną

  TK 69009, juoda

  TK 69001, balta

■ Kavos ruošimo technologija „aroma whirl plus“
■ Automatinė vienos dalies valymo programa
■ Su sistema „Milk Whirl“ suplakama daugiau putų
■ Nuimamas kavos ruošimo indas
■ 15 barų spaudimo sistema su termobloku
■ Visos funkcijos nustatomos reguliatoriumi
■ Pieno plakimo ir karšto vandens funkcija
■ Kavamalė su indu kavos pupelėms saugoti 

(apie 250 g): galima nustatyti malimo laipsnį
■ Individualiai nustatomas kavos kiekis ir 

sumalimo laipsnis
■ Atskira maltos kavos „espresso“ talpykla
■ Kavos talpykla (7–14 g kavos)
■ Nuimama vandens talpykla (1,8 l)
■ Puodelių pašildymo ir laikymo lentynėlė
■ Atskiras padėkliukas kavos „Latte Macchiato“ 

stiklinėms
■ Nuimamas nulašėjusios kavos surinkimo indas su 

talpykla kavos tirščiams ir nuimamomis grotelėmis
■ Reguliuojamo aukščio kavos išleidimas
■ Aukštos klasės grūdinto plieno malimo įtaisas
■ Sąveikusis ir paprastas naudoti ekranėlis
■ Pieno indas
■ Galia: 1400 W (maks.)
■ Įmontuota vandens fi ltro kasetė apsaugo nuo 

kalkių susidarymo
■ Automatinė nukalkinimo programa
■ Automatinė valymo programa naudojant 

valymo tabletes
■ Automatinė valymo programa, paleidžiama 

įjungus arba išjungus aparatą
■ Budėjimo funkcija: įjungimo laikas, laikrodis ir 

programuojamas išjungimo laikas
■ Reikmenys: šaukštelis kavai matuoti, testas 

vandens kietumui nustatyti, valymo tabletės, 
nukalkinimo tabletės

■ Papildomi reikmenys: vandens fi ltro kasetė, 
serviravimo padėkliukas, pieno indas

■ Prijungimo galia: 1400 W
■ Svoris: 12,1 kg
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TZ60001  Valymo tabletė, skirta „Supresso” TK5/6.. / TKN6..

TZ60002  Valymo / „AntiCalc” tabletė, skirta „Supresso” TK5/6.. / TKN6..

TZ60003  Vandens fi ltro patronas, skirtas „Supresso” TK5/6.. / TKN6..

Papildomi reikmenys

TK 65001 TK 52001TK 54001

■ Kavos ruošimo technologija „Aroma whirl plus“
■ Automatinė vienos dalies valymo programa
■ Su sistema „Milk Whirl“ suplakama daugiau putų
■ Nuimamas kavos ruošimo indas
■ 15 barų spaudimo sistema su termobloku
■ Visos funkcijos nustatomos reguliatoriumi
■ Pieno plakimo ir karšto vandens funkcija
■ Kavamalė su indu kavos pupelėms saugoti 

(apie 250 g): galima nustatyti malimo laipsnį
■ Individualiai nustatomas kavos kiekis 

ir sumalimo laipsnis
■ Atskira maltos kavos „espresso“ talpykla
■ Kavos talpykla (7–14 g kavos)
■ Nuimama vandens talpykla (1,8 l)
■ Puodelių pašildymo ir laikymo lentynėlė
■ Nuimamas nulašėjusios kavos surinkimo indas su 

talpykla kavos tirščiams ir nuimamomis grotelėmis
■ Reguliuojamo aukščio kavos išleidimas
■ Aukštos klasės grūdinto plieno malimo įtaisas
■ Sąveikusis ir paprastas naudoti ekranėlis
■ Galia: 1400 W (maks.)
■ Automatinė nukalkinimo programa
■ Automatinė valymo programa naudojant 

valymo tabletes
■ Automatinė valymo programa, paleidžiama 

įjungus arba išjungus aparatą
■ Budėjimo funkcija: įjungimo laikas, laikrodis ir 

programuojamas išjungimo laikas
■ Reikmenys: šaukštelis kavai matuoti, testas 

vandens kietumui nustatyti, valymo tabletės, 
nukalkinimo tabletės

■ Automatinis kavos „cappucino“ ruošimas
su absorbavimo funkcija

■ Prijungimo galia: 1400 W
■ Svoris: 12,1 kg

■ Galia: 1400 W (maks.)
■ 15 barų spaudimo sistema su termobloku
■ Automatinis kavos „espresso“ ruošimas vienu 

mygtuko paspaudimu
■ Kavos ruošimo technologija „Aroma whirl plus“
■ Pasirenkamos talpos kavos indas (6–12 g kavos)
■ Automatinė vienos dalies valymo programa
■ Ekranas su simboliais
■ Pieno plakimo ir karšto vandens funkcija
■ Kavamalė su indu kavos pupelėms saugoti 

(apie 250 g): galima nustatyti malimo laipsnį
■ Atskira maltos kavos „espresso“ talpykla
■ Aukštos klasės grūdinto plieno malimo įtaisas
■ 2 kavos puodelių ruošimas
■ Nuimama vandens talpykla (1,8 l)
■ Reguliuojamo aukščio kavos išleidimas
■ Reguliuojamas kavos pupelių ir vandens kiekis
■ Puodelių pašildymo ir laikymo lentynėlė
■ „clacnclean“ – nuima kalkes ir valo tuo pačiu metu
■ Automatinė valymo programa, paleidžiama 

įjungus arba išjungus aparatą
■ Nuimamas nulašėjusios kavos surinkimo indas su 

talpykla kavos tirščiams ir nuimamomis grotelėmis
■ Įmontuota vandens fi ltro kasetė apsaugo nuo 

kalkių susidarymo
■ Budėjimo funkcija
■ Reikmenys: šaukštelis kavai matuoti, testas 

vandens kietumui nustatyti, valymo tabletės, 
nukalkinimo tabletės

■ Prijungimo galia: 1400 W
■ Svoris: 8,3 kg

■ Galia: 1400 W (maks.)
■ 15 barų spaudimo sistema su termobloku
■ Automatinis kavos „espresso“ ruošimas vienu 

mygtuko paspaudimu
■ Kavos ruošimo technologija „Aroma whirl plus“
■ Pasirenkamos talpos kavos indas (6–12 g kavos)
■ Automatinė vienos dalies valymo programa
■ Pieno plakimo ir karšto vandens funkcija
■ Kavamalė su indu kavos pupelėms saugoti (apie 

250 g): galima nustatyti malimo laipsnį
■ Aukštos klasės grūdinto plieno malimo įtaisas
■ 2 kavos puodelių ruošimas
■ Nuimama vandens talpykla (1,8 l)
■ Reguliuojamo aukščio kavos išleidimas
■ Reguliuojamas kavos pupelių  kiekis
■ Puodelių pašildymo ir laikymo lentynėlė
■ „clacnclean“ – nuima kalkes ir valo tuo pačiu metu
■ Automatinė valymo programa, paleidžiama 

įjungus arba išjungus aparatą
■ Nuimamas nulašėjusios kavos surinkimo indas su 

talpykla kavos tirščiams ir nuimamomis grotelėmis
■ Budėjimo funkcija
■ Reikmenys: šaukštelis kavai matuoti, testas 

vandens kietumui nustatyti, valymo tabletės, 
nukalkinimo tabletės

■ Prijungimo galia: 1400 W
■ Svoris: 8,3 kg
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Kavos aparatas „Porsche“ dizaino, 8 puodukų 
TC 911P2

■ Maks. galia 1100 W.
■ Aukštos kokybės šiaušto aliuminio korpusas.
■ Patogumas: termoindas iškart po užplikymo pasisuka lengvu judesiu į priekį.
■ Galima nuimti termoindą nuspaudus mygtuką.
■ Aromatą saugantis termoindas su užplikymo sustabdymu 8 dideliems/12 mažų 

puodelių. 
■ Termoindas su dangteliu, atsidaro nuspaudus mygtuką.
■ Nuimamas pakabinamas 4 dydžio fi ltras su lašų sklende.
■ Greitas ir praktiškas pripildymas dėl nuimamos vandens talpyklos.
■ Vandens talpykla su ergonomiška rankena ir nuimamu vandens fi ltro dangteliu.
■ Aiškiai matomas vandens lygis (prizmės efektas).
■ Optimalus aromato ir kavos temperatūros parinkimas dėl pasirinkimo funkcijos 

pusei ar pilnam indui su integruotu melsvo šviesos įjungimo/išjungimo mygtuku. 
■ Melsvai apšviestas, 3-jų pakopų kavos aromato pasirinkimas 

(švelnus-vidutinis-stiprus).
■ Optimalų kavos aromatą sauganti kaitinimo sistema bei giluminio plikymo 

metodas. 
■ Nukalkinimo indikacija ir automatinė nukalkinimo programa.
■ Išsijungimo automatika: Budėjimo režimo funkcija iškart po plikymo.
■ Jokių energijos nuostolių dėl tinklo jungiklio.
■ Tinkamas sąlyčiui su maisto produktais nerūdijančio plieno kaitintuvas.
■ Laido suvyniojimas.

„Porsche“ dizaino skrudintuvas su didele anga
TT 911P2

■ Maks. galia  800-1000 W.
■ Aukštos kokybės šiaušto aliuminio korpusas.
■ Absoliuti higiena dėl skrudinimo angos uždengimo – nuspaudus mygtuką ji 

atveriama lengvu judesiu.  
■ Išsaugomas ir rodomas paskutinis apskrudimo laipsnis. 
■ Apšviestas skystųjų kristalų ekranėlis su 

11 skrudinimo pakopų pasirinkimu ir likusio laiko indikacija minutėmis ir 
sekundėmis.

■ Skrudinimo angos uždengimas sukamuoju reguliatoriumi.
■ Galima skrudinti dvi 34 mm storio ir 250 mm ilgio duonos riekeles.
■ Automatinis duonos riekelių centravimas – riekelės visuomet paskirstomos

per vidurį.
■ Pastovus skrudinimo laipsnis visuomet tolygiems skrudinimo rezultatams.
■ Apšviestas „Stopp“ mygtukas skrudinimo procesui nutraukti.
■ „Cool-Touch“ – išorinė sienelė nedaug sušyla. 
■ Paprasta valyti dėl išimamų stalčiukų trupiniams.
■ Patentuotas integruotas nerūdijančio plieno įrenginys 2-3 bandelėms šildyti.
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„Porsche“ dizaino virdulys
TW 911P2

■ Maks. galia 2400 W.
■ Aukštos kokybės metalinis šiaušto aliuminio korpusas.
■ „Lift-Switch-off“ mygtukas: belaidis virdulys išsijungia automatiškai, 

tik nuėmus prietaisą nuo pagrindo.
■ Greitai užverdamo vandens maks. tūris 1,5 l.
■ Tinkamas sąlyčiui su maisto produktais 
■ Nerūdijančio plieno kaitintuvas.
■ Vandens lygio indikacija abiejose prietaiso pusėse (prizmės efektas).
■ Nukeliamas bei nesudėtingai pastatomas ant padėklo bet kokia padėtimi dėl 

360 laipsnių centrinio įjungimo.
■ Dangtelis atsidaro nuspaudus mygtuką lengvu judesiu.
■ Dangtelio užfi ksavimas dėl apsaugos nuo perkaitimo.
■ Melsvai apšviestas, į rankeną integruotas įjungimo/išjungimo mygtukas.
■ Lengvai pripildomas vandens: tiesiogiai per išpylimo snapelį.
■ Geriausia vandens kokybė dėl išimamo nerūdijančio plieno kalkių fi ltro snapelyje.
■ Naudojimasis viena ranka: tinka ir kairiarankiams.
■ Ergonomiška rankena.
■ Garų sustabdymo automatika: prietaisas automatiškai išsijungia vandeniui 

užvirus.
■ Neslystančios kojelės.
■ Paprastas laido suvyniojimas, integruotas prietaiso korpuse.

Elektroninės „Porsche“ dizaino svarstyklės
MW 911P2

■ Aukštos kokybės metalinis šiaušto aliuminio priekis.
■ Taupo vietą – galima pritvirtinti ant sienos.
■ Itin plokščios su užlenkiamu svėrimo padėklu.
■ Įmontuotas laikrodis su laikmačio funkcija.
■ Maksimalus svoris 2000 g.
■ Gradacija – kas 1 g.
■ Didelis, aiškus skystųjų kristalų ekranėlis.
■ Paprasta sverti dėl praktiškos taros funkcijos.
■ Perjungimas kg/Ib.
■ Automatinis išsijungimas.
■ Tiekiamos su baterijomis.

Naujojo „Porsche“ dizaino pusryčių rinkinys

Patraukli dienos pradžia –  
daugiau malonumų.

Naujojo „Porsche” dizaino „Siemens” pusryčių 
rinkinys. Tikrieji gurmanai nepradės be jo 
dienos: kavos aparatas, skrudintuvas, virdulys, 
svarstyklės – naujoji „Porsche“ dizaino prietaisų 
serija ištobulinta iki mažiausių detalių. 
Elegantiškos linijos, išskirtiniai medžiagų 
deriniai: nuo šiaušto aliuminio iki juodo 
plastiko. Charakteringi šio dizaino bruožai – 
melsva, šviečiančio žiedo formos LED indikacija 
ir originalus prietaiso pagrindas. Ant jo 
pastatytas prietaisas atrodo itin prabangiai. 
Šiuolaikškos „Siemens” techninės naujovės, 
švelnūs atskirų elementų judesiai prietaisui 
suteikia tobulą pavidalą. Taigi mielai užtruksite 
ilgiau besimėgaudami pirmosiomis dienos 
valandomis.

Kavos aparatas su fi ltrais ir termoindu.

Termoindas.
Puikaus dizaino ir lanksčios plonai šiaušto aliuminio medžiagos 
termoindas spindi ant kiekvieno kavos padėklo, išsaugo aromatą ir 
karštą kavą ilgam. 

Serviso pozicija.
Nauja ir tik iš „Siemens”. Kai kava jau paruošta, termoindas automatiškai, 
lėtu judesiu nukreipiamas į serviso poziciją. Tokiu būdu galite matyti, 
kada Jūsų kava paruošta, ir galite patogiai išimti indą.

Melsvos šviesos LED indikacija.
Užsidega melsva kontrolinė indikacija. Kavos paruošimą Jūs galite 
individualiai valdyti pagal savo skonį. Pilnam arba pusei kavos indo 
tuo pačiu nustatoma optimali temperatūra – geriausiam kavos skoniui 
gauti. O dėl papildomo 3-jų pakopų aromato pasirinkimo galima 
pasirinkti švelnų, vidutinį ir stiprų kavos skonį. 
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Gaivių „Siemens” spalvų rinkinys.

Kavos aparatas „executive edition”, 
baltos spalvos
TC 60201

■  Maks. galia 1100 W.
■  Stiklinis kavinukas 10/15 puodelių.
■  „Soft-Griff“ ergonomiška rankena.
■  Vandens lygio indikacija.
■  Aromato išsaugojimas.
■  Nuimama skaidri vandens talpykla su vandens 

lygio indikacija.
■  Vandens talpykla su integruota rankena.
■  Nuimamas 4 dydžio fi ltras.
■  Pakabinamas fi ltro laikiklis.
■  Lašėjimo sustabdymas.
■  2-jų pakopų aromato pasirinkimas.
■  Optimalų kavos aromatą sauganti kaitinimo 

sistema bei giluminio plikymo metodas. 
■  Apšviestas įjungimo/išjungimo mygtukas.
■  Kaitinimo plokštė šilumai palaikyti.
■  Laido saugojimo skyrelis.

Belaidis virdulys „executive edition“, 
baltos spalvos
TW 60101

■  Vandens talpyklos tūris 1,7 l.
■  Galia 2000-2400 W.
■  Dangtelis atidaromas nuspaudus mygtuką.
■  „Lift-Switch-off“ mygtukas: belaidis virdulys 

išsijungia automatiškai, nuėmus prietaisą nuo 
pagrindo.

■  Integruotas į rankeną, apšviestas įjungimo/
išjungimo mygtukas.

■  Vandens lygio indikacija išorėje, iš abiejų prietaiso 
pusių.

■  Prietaisas automatiškai išsijungia vandeniui 
užvirus.

■  Apsauginis dangtelio užfi ksavimas: prietaisas 
veikia tik uždengus dangtelį.

■  Nuimamas nerūdijančio plieno fi ltras nuo kalkių.
■  Kaitinimo elementas paslėptas po nerūdijančio 

plieno pagrindu. 
■  Apsauga nuo perkaitimo.
■  Laido suvyniojimas.
■  360 pagrindas.

Kompaktiškas 2/2 elektroninis „executive 
edition“ skrudintuvas, baltos spalvos
TT 61101

■  Galia 900 W.
■  2-iems duonos riekelėms skrudinti.
■  Neįkaistantis korpusas.
■  Elektroniniu būdu valdomas apskrudimo laipsnis.
■  Ergonomiškas bepakopis apskrudimo laipsnio 

reguliatorius su integruota pašildymo funkcija.
■  Atitirpinimo funkcija įjungiama atskiru apšviestu 

mygtuku.
■  Atskiras apšviestas „Stop” mygtukas.
■  Nuimamas nerūdijančio plieno bandelių šildymo 

įrenginys.
■  Automatiškas duonos centravimas tolygiems 

apskrudimo rezultatams.
■  Bandelių iškėlimo su „Hi-lift“ technologija 

įrenginys.
■  Apsauga nuo užstrigimo.
■  Išimamas stalčiukas trupiniams.
■  Plokščias kaitinimo elementas.
■  Laido suvyniojimas.
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Pats greičiausias būdas užvirti.

Belaidis vandens virdulys, nerūdijančio pieno
TW 22001N

■  Vandens talpyklos tūris 1,7 l.
■  Galia 1800 W.
■  Nerūdijančio plieno korpusas.
■  Apsauginis dangtelio užfi ksavimas.
■  Vandens lygio indikacija vidinėje pusėje.
■  Kontrolinė lemputė.
■  Apsauga nuo perkaitimo.
■  Nukeliamas bei nesudėtingai pastatomas ant padėklo bet kokia padėtimi.
■  Virdulys automatiškai išsijungia vandeniui užvirus.
■  Nukeltas išsijungia.
■  Įjungimo mygtukas.
■  Laido suvyniojimas.

Belaidis vandens virdulys, plastikinis
TW 12002N

■  Vandens talpyklos tūris 1,7 l.
■  Galia 1800 W.
■  Plokščias nerūdijančio plieno kaitinimo elementas. 
■  Vandens lygio indikacija išorinėje snapelio pusėje.
■  Apsauginis dangtelio užfi ksavimas.
■  Kontrolinė lemputė.
■  Apsauga nuo perkaitimo.
■  Nukeliamas bei nesudėtingai pastatomas ant padėklo bet kokia padėtimi.
■  Virdulys automatiškai išsijungia vandeniui užvirus.
■  Nukeltas išsijungia.
■  Įjungimo mygtukas.
■  Laido suvyniojimas.
■  Plastikinis korpusas.

Nuostabus aromatas, pateiktas puikia forma.

Kavos aparatas, 10 puodelių 
TC 24011N

■  10/15 puodelių, vandens talpyklos tūris 1,2 l.
■  Filtro laikiklis, 4 dydžio fi ltrui su lašų sklende.
■  Apšviestas įjungimo/išjungimo mygtukas.
■  Laido suvyniojimas.
■  Maks. galia 1000 W.
■  Aromatą saugantis stiklinis kavinukas.
■  Stiklinis kavinukas su dangteliu.
■  Optimalų kavos aromatą sauganti kaitinimo sistema bei giluminio plikymo metodas. 
■  Kaitinimo plokštė šilumai palaikyti.
■  Vandens lygio indikacija vidinėje pusėje.
■  Visus papildomus reikmenis galima plauti indaplovėje.

Kavos aparatas, 10 puodelių
TC 24010N

■  10/15 puodelių, vandens talpyklos tūris 1,2 l.
■  Filtro laikiklis, 4 dydžio fi ltrui su lašų sklende.
■  Apšviestas įjungimo/išjungimo mygtukas.
■  Laido suvyniojimas.
■  Maks. galia 1000 W.
■  Aromatą išsaugantis stiklinis indas.
■  Stiklinis kavinukas su dangteliu.
■  Optimalų kavos aromatą sauganti kaitinimo sistema bei giluminio plikymo metodas. 
■  Kaitinimo plokštė šilumai palaikyti.
■  Vandens lygio indikacija vidinėje pusėje.
■  Visus papildomus reikmenis galima plauti indaplovėje.
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Universalus prietaisas virtuvėje

Kompaktiškas virtuvės kombainas.
Neriboja Jūsų fantazijos.

Vargu, ar MK5 serijos kompaktiški virtuvės kombainai ko nors negalėtų atlikti. Jie
minko, muša, plaka, pjauna, kapoja, trina, tarkuoja, pjausto griežinėliais ir maišo.
Būdami 800 W galingumo priklauso pažangiausiems rinkoje, net ir didžiuliams
darbams užtektinai turi galios rezervų. Dėl dvigubos variklio pavaros tešla
energingai perdirbama, viskas greitai susmulkinama. Jūs galite neriboti savo
fantazijos nei virdami nei virdami, nei kepdami. Pagrindinį komplektą sudaro
daug papildomų priedų. Laido suvyniojimo automatikos įrenginys arba praktiškas
piktogramų skydelis supaprastina naudojimąsi, rankena lieka patogiai laisva.

MK 55300

■  1100 W variklis
■  4 padėčių nustatymai/ greičiai ir momentinė 

padėtis
■  Skaidrus plastikinis maišymo indas su papildymo 

vamzdeliu ir davikliu
■  Daugiafunkcinis peilis, tešlos maišytuvas 

(nerūdyjančio plieno) ir plaktuvas (nerūdyjančio 
plieno)

■  Apverčiamas pjaustymo peilis (plonas/ storas), 
apverčiamas tarkavimo peilis (stambus/ smulkus)

■  Nerūdyjančio plieno pjaustymo ir tarkavimo 
peiliai 

■  Peilių laikiklis 
■  Plastikinis maišytuvas, talpa 1,5 l 
■  Citrusinių vaisių sulčiaspaudė 
■  Trintuvės priedas
■  Šviežių sulčių spaustuvas
■  Vieta laidui
■  Dėžutė priedams
■  Saugumas: maišymo indas ir maišytuvas veikia 

tik su dangčiu uždarytoje padėtyje
■  Integruotas automatinis dangtis maišytuvo lizdui
■  Guminės prisispaudžiančios kojelės

MK 21000

■  450 W variklis
■  Skaidrus 0,25 l talpos plastikinis maišymo
 indas skystai duonos tešlai minkyti (maks.
 tešlos kiekis – 1 kg), taip pat skaidrus
 dangtelis su vamzdeliu papildymui ir matuokliu
■  Plastikinis maišytuvas (1 litras)
■  Saugumas: veikia tik tada, kai dangtelis yra
 „užrakintas”
■  2 greičiai ir momentinio veikimo režimas
■  Maišytuvo lizdo dangtelis
■  Guminės prilimpančios kojelės
■  Daugiafunkcis peilis ir plakimo diskas
■  Pasukamas pjaustymo (plonai/ storai) ir
 pasukamas tarkavimo ar smulkinimo
 (stambiai/ smulkiai) diskas
■  Pjaustymo ir tarkavimo diskas iš nerūdijančio
 plieno
■  Maišytuvo talpa: 2,3 l
■  Maišymo indo talpa: 1 KG
■  Svoris: 3,2 kg

MK 55100

■  800 W variklis
■  2 greičiai ir momentinė padėtis
■  Skaidrus plastikinis maišymo indas su papildymo 

vamzdeliu ir davikliu
■  Daugiafunkcinis peilis ir plakimo peiliukas 
■  Nerūdyjančio plieno apverčiamas pjaustymo 

ir tarkavimo peilis 
■  Peilių laikiklis
■  Plastikinis maišytuvas, talpa 1,5 l
■  Vieta laidui
■  Saugumas: maišymo indas ir maišytuvas veikia 

tik su dangčiu uždarytoje padėtyje
■  Integruotas dangtis maišytuvo lizdui
■  Guminės prisispaudžiančios kojelės

MZ5RS01  bulvių tarkavimo mašina bulviniams blynams ar cepelinams modeliui MK5

Papildomi reikmenys
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MS 70001

■ 120 W variklis
■ Didelis metalinis matavimo indas
■ Universalus peilis iš nerūdijančio plieno su
 „banguota” geležte
■ Iš dalies padengti ašmenys
■ Galima laipsniškai nustatyti iki 15 mm
 pjaunamų gabalų storį
■ Momentinio veikimo padėtis, greitojo veikimo
 padėtis ir nuo vaikų apsaugotas jungiklis
■ Nykščio apsauga ir likučių laikiklis
■ Veikia tyliai
■ Prilimpančios kojelės
■ Skyrelis laidui
■ Svoris: 2,9 kg

MQ 90001

■ Galia: 200 W
■ 3 greičio pakopos
■ Ergonomiškos formos korpusas iš smūgiams
 atsparaus plastiko
■ Įrankiai išimami nuspaudus atskirą mygtuką
■ 2 galingi kabliai tešlai minkyti
■ 2 veiksmingi plaktuvai
■ Laido suvyniojimas
■ Taip pat pritaikytas kairiarankiams
■ Maišymo indo talpa: 1 KG
■ Svoris: 1,1 kg

MW 00150

■ 2000 W variklis
■ Gradacija kas 1 kg
■ Didelis, patogus LCD ekranėlis
■ Paprasta sverti dėl patogios taros funkcijos
■ Tiekiama su maitinimo elementais  
■ Automatinis išsijungimas
■ Įkrovos signalas. 
 

MQ 5B100

■ Galingas 280 vatų – tylus ir stabilus
■ Puikios formos, elegantiškas dizainas
■ Puikios formos, ergonomiškas maišytuvas su
 nuimamu plaktuvo padu
■ Lengva išvalyti: nuimamas maišytuvo padas iš
 karščiui atsparaus plastiko
■ Maišytuvo pado nuėmimo mechanizmas
■ Maišytuvo padą ir priedus (išskyrus pavarų dalį)
 galima plauti indaplovėje
■ Naudojimo patarimai su simboliais palengvina
 darbą
■ Skaidrus, sugraduotas maišytuvo dubuo ir 
 dangtis

bsh724607_siemens_2007.indd   85bsh724607_siemens_2007.indd   85 16-11-2007   11:16:5216-11-2007   11:16:52



86

Visa tampa lygu: „Siemens” laidynės

„Siemens” siūlo aukštos kokybės įvairių medžiagų laidynes, kadangi skirtingai
tekstilei reikalinga individuali priežiūra. Visos laidynės lygina ypač lengvai ir
veiksmingai. Jos tolygiai išlygina skalbinius ir užtikrina puikius rezultatus.
Itin ilgas laidas užtikrina judėjimo laisvę – dar daugiau lankstumo ir komforto.

TB 66320

■ Galia: 2400 vatų maks.
■ Blizgiai poliruoto nerūdyjančio plieno lyginimo 
 padas - inox slidus
■ Pastovus garas: 40 g/ min 
■ Garo išleidimas: 100 g/ min
■ „Quick-fi ll” indas su didele anga galinėje pusėje
■ Vertikalus garas
■ Reguliuojamas garo kiekis (6 lygiai)
■ „Auto-shut-off” apsaugos sistema
■ Lašėjimo sustabdymas
■ „2 AntiCalc” funkcija: triguba valymo sistema su 

savaiminiu išsivalymu, nukalkinimo ir išvalymo 
sistema bei įmontuota „anti-calc” sistema

■ „Soft-touch” rankena
■ Temperatūros nustatymas be pakopų
■ Ypač ilgas tekstilinis laidas (2 m) su judriu 

=pritvirtinimu, gnybtu ir laido laikymo vieta
■ Didelis skaidrus vandens indas (300 ml) 

– paprastai ir greitai pripildomas
■ Saugus: apsauga nuo perkaitimo
■ Purškimo funkcija

TB 23350N

■ Galia: 2000 W (maks.)
■ Padas iš nerūdijančio plieno – „Inox”
■ Nuolatinis garas: 20 g/ min.
■ Garo kiekis: 50 g/ min.
■ Vertikalusis garas
■ Įvairus nustatomas nuolatinis garas (0/ 1/ 2)
■ „2AntiCalc” funkcija: dviguba valymo funkcija –
 savaiminis valymasis ir nuo kalkių nuosėdų
 apsauganti sistema „calcn clean”
■ „Auto-Switch-off” apsaugos sistema
■ Itin ilgas tekstile aptrauktas laidas (1,8 m) su
 judriu fi ksatoriumi, veržtuku ir laido laikikliu
■ Didelė skaidri vandens talpykla (220 ml) –
 paprastai ir greitai pripildoma
■ Didelė kontrolinė lemputė
■ Saugumas: apsauga nuo perkaitimo
■ Purškimo funkcija
■ Indas
■ Vandens indo talpa: 0,22 l
■ Laido ilgis: 1,8 m
■ Svoris: 1,1 kg

TB 23330N

■ Galia: 1800 W (maks.)
■ Padas iš nerūdijančio plieno – „Inox”
■ Nuolatinis garas: 20 g/ min.
■ Garo kiekis: 50 g/ min.
■ Įvairus nustatomas nuolatinis garas (0/ 1/ 2)
■ Vertikalusis garas
■ „2AntiCalc” funkcija: dviguba valymo funkcija –
 savaiminis valymasis ir nuo kalkių nuosėdų
 apsauganti sistema „calcn clean”
■ Bepakopis temperatūros nustatymas
■ Itin ilgas tekstile aptrauktas laidas (1,8 m) su
 judriu fi ksatoriumi, veržtuku ir laido laikikliu
■ Didelė skaidri vandens talpykla (220 ml) –
 paprastai ir greitai pripildoma
■ Saugumas: apsauga nuo perkaitimo
■ Purškimo funkcija
■ Indas
■ Vandens indo talpa: 0,22 l
■ Laido ilgis: 1,8 m
■ Svoris: 1,1 kg
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TB 23380

■ Galia: 2000 vatų maks.
■ Nerūdyjančio plieno lyginimo padas - inox
■ Pastovus garas: 20 g/ min
■ Garo išleidimas: 50 g/ min
■ Vertikalus garas
■ Skirtingų nustatymų pastovus garas (0/1/2)
■ „2 AntiCalc” funkcija: dviguba valymo sistema 

su savaiminiu išsivalymu ir nukalkinimo bei 
išvalymo sistema 

■ Temperatūros nustatymas be pakopų
■ Ypač ilgas tekstilinis laidas (1.8 m) su judriu 

pritvirtinimu, gnybtu ir laido laikymo vieta
■ Didelis skaidrus vandens indas (220 ml) 

– paprastai ir greitai pripildomas
■ Didelė kontrolinė lemputė
■ Saugus: apsauga nuo perkaitimo
■ Purškimo funkcija
■ Indas

TB 23315

■ Galia: 1600 vatų maks.
■ Nerūdyjančio plieno lyginimo padas - inox
■ Pastovus garas: 20 g/ min 
■ Turbo garų kiekis 40 g/ min
■ Skirtingų nustatymų pastovus garas (0/1/2)
■ „2 AntiCalc” funkcija: dviguba valymo sistema 

su savaiminiu išsivalymu ir nukalkinimo bei 
išvalymo sistema

■ Temperatūros nustatymas be pakopų
■ Ypač ilgas tekstilinis laidas (1.8 m) su judriu 

pritvirtinimu, gnybtu ir laido laikymo vieta
■ Didelis skaidrus vandens indas (220 ml) 

– paprastai ir greitai pripildomas
■ Saugus: apsauga nuo perkaitimo
■ Purškimo funkcija
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