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Lehdistötiedote 29.4.2014 

 

Siemens esittelee uudet älykkäät ja innovatiiviset 

liesituulettimet 
 

Siemens tuo markkinoille täysin uudistuneen valikoiman äänitasoltaan hiljaisia sekä 

toiminnoiltaan älykkäitä ja innovatiivisia liesituulettimia. Kaksi uutuusmalleista säätää 

tuuletustehoa automaattisesti tarpeen mukaan ruoanvalmistuksen aikana ja 

kytkeytyy pois toiminnasta, kun ilma on puhdasta. Uudet Siemens-liesituulettimet 

sopivat niille, jotka arvostavat laatua ja muotoilua. 

 

Saarekkeen yläpuolelle asennettava LF91BB552 ja seinälle kiinnitettävä LC91BD552 ovat 

uuden, innovatiivisen Siemens-liesituuletin valikoiman huippumallit. Kummassakin mallissa 

on climateControl -sensori, joka tunnistaa ruoanvalmistuksesta syntyvän käryn määrän ja 

säätää tuulettimen tehon sopivaksi käryn poistamiseksi. Lisäksi virta katkeaa 

automaattisesti, kun ilma on riittävän raikasta. 

 

”Tehokas liesituuletin auttaa pitämään keittiön ilman puhtaana rasvan kärystä, hajuista ja 

vesihöyrystä. Myös muut huoneet säästyvät ei-toivotuilta käryiltä”, kertoo BSH 

Kodinkoneiden markkinointipäällikkö Kristiina Pakarinen. 

 

Uudet Siemens-liesituulettimet ovat erittäin hiljaisia. Matalan äänitason ja erinomaisen 

tehon ansiosta ne soveltuvat erityisen hyvin avokeittiöihin, joissa hajut ja äänet 

kulkeutuvat helposti tilasta toiseen.  

http://www.siemens-home.fi/
http://www.siemens-home.fi/


 

Siemens-kodinkoneet on osa BSH Kodinkoneet Groupia, joka on Euroopan johtava kodinkonevalmistaja. Siemens, joka on 
kehittänyt muun muassa sydämentahdistimia, tuuliturbiineja ja Mars-robotteja NASAlle, tarjoaa tulevaisuuden kodinkoneita. 
Siemens tunnetaan kehittyneistä ja älykkäistä tuotteistaan, joiden muotoilu on tyylikästä ja ajatonta. Siemens-valikoima sisältää 
mm. uuneja, liesiä, liesituulettimia, espressokeittimiä, jääkaappeja ja pakastimia. Yhtiön liikevaihto Pohjoismaissa oli vuona 
2013 noin 500 miljoonaa euroa. Lisätietoja: http://www.siemens-home.fi/.  

 

 

 
Kehitetty, suunniteltu ja valmistettu Saksassa.                       Uusi iQDrive-moottori.  

 

Siemens tuo markkinoille 22 uutta liesituuletinta, jotka valmistetaan Brettenissä, Saksassa. 

Kaikissa uusissa malleissa on tehokas, hiiliharjaton iQdrive -moottori ja LED-valaistus. 

Siemens myöntää liesituulettimien iQdrive -moottorille 10 vuoden moottoritakuun. 

Liesituulettimet voidaan liittää hormiin, jolloin ilma ohjataan ulos. Energiatehokas 

vaihtoehto on käyttää cleanAir -moduulia, jonka aktiivihiilisuodatin puhdistaa ilman ja 

puhdas ilma palautetaan takaisin keittiöön.  cleanAir -moduuli vähentää tehokkaasti 

melua. Ruotsalaisen Energimyndighetenin tutkimuksen mukaan ilma puhdistuu sillä jopa 

93 prosenttisesti.     

 

 Viisi vinkkiä liesituulettimen valintaan: 

1. Valitse keittiöösi sopiva muotoilu. 

2. Varmista, että liesituulettimen kapasiteetti on riittävä keittiösi ilman puhdistamiseen. 

3. Kiinnitä huomiota äänitasoon. 

4. Valitse malli, joka poistaa tehokkaasti rasvankäryn ja vesihöyryn. 

5. Varmista, että liesituuletin on helppo puhdistaa. 

 

Seinälle asennettava liesituuletin 

Siemens LC 91BD552, teräs   

Äänitaso*: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) 

Suositushinta: 1 450 € 

 

Saarekkeen yläpuolelle asennettava liesituuletin 

Siemens LF 91BB552, teräs 

Äänitaso*: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) 

Suositushinta: 2 180 € 

  

*EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan maksimi normaaliteholla, hormiin liitettynä 
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Lisätietoja: 

Kristiina Pakarinen, BSH Kodinkoneet, 020 751 0724, kristiina.pakarinen (at) bshg.com 

 

Testilaitteet ja tuotekuvat: 

Joni Svärd, Cocomms Oy, joni.svard (at) cocomms.com 
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