Urządzenia wolnostojące
marki Siemens.
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The future moving in.

Siemens Home Appliances

Witamy w świecie
najnowszych, innowacyjnych
urządzeń domowych.
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Urządzenia marki Siemens od 160 lat pracują w domach na całym świecie, ułatwiając życie
milionom ludzi. Na przestrzeni lat stawały się coraz bardziej niezawodne i wygodne
w użytkowaniu. XXI wiek otworzył nowy rozdział w historii sprzętu domowego, stawiając
przed producentami szczególne wyzywania dotyczące norm eksploatacyjnych oraz jakościowych.
Marka Siemens doskonale wpisuje się w aktualne wymagania, tworząc z pasją coraz bardziej
zaawansowane produkty na miarę nowych czasów. Wdrażając prekursorskie technologie,
dążymy do osiągnięcia wyjątkowych, ponadnormatywnych efektów działania naszych urządzeń.
Postęp widoczny jest zarówno w coraz lepszej wydajności energetycznej, coraz doskonalszym
komforcie działania, jak i w wyjątkowej, nowatorskiej stylistyce naszego sprzętu. To doskonały
wybór dla osób prowadzących aktywny tryb życia, nastawionych na korzystanie z nowinek marki,
wyróżniającej się niezwykłą, futurystyczną dynamiką rozwoju.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Postęp technologiczny
wyznacza nowe wymagania.

Urządzenia gospodarstwa domowego
odpowiadają za prawie połowę całego
zużycia energii w Twoim domu.
Korzystając z wysokowydajnego sprzętu
nowej generacji, możesz uzyskać znaczne
oszczędności. Aby zwrócić uwagę klientów
na to zagadnienie, już od 1995 roku w UE
obowiązuje znakowanie urządzeń domowych
etykietami energetycznymi. Zawarte w nich
informacje dotyczące zużycia wody i energii,
wydajności oraz innych cech urządzeń
gospodarstwa domowego, pomagają
konsumentom zidentyfikować dostępny
na rynku sprzęt, poznać jego parametry
i porównać poszczególne modele z innymi.
Postęp techniczny spowodował polepszenie
efektywności urządzeń, zarówno w kategorii
zużycia energii, jak i wody. Etykiety zawierają
skalę efektywności energetycznej oraz szereg
istotnych informacji o parametrach urządzeń.
Określane są wartości zużycia energii i wody
w skali roku oraz obowiązkowa deklaracja
o poziomie emisji hałasu.

Etykieta energetyczna
dla zmywarek*
W przypadku zmywarek, poza klasą
efektywności energetycznej w siedmiostopniowej skali od A+++ do D, podane są też
wartości zużycia energii oraz wody w ciągu
roku przy uwzględnieniu 280 cykli zmywania
w programie Eco 50°C, przy podłączeniu
do zimnej wody i aktywnej funkcji
stand-by. Etykieta zawiera też poziom emisji
hałasu, ładowność w kompletach naczyń
oraz klasę efektywności suszenia.
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1. Marka
2. Symbol modelu
3. Klasa efektywności energetycznej
4. Roczne zużycie energii w kWh (na podstawie
280 standardowych cykli zmywania rocznie)
5. Poziom emisji hałasu (w dB)
6. Pojemność (w kompletach naczyń) przy
standardowym rozmieszczeniu naczyń
7. Klasa efektywności suszenia
8. Zużycie wody w litrach na rok (na podstawie
280 standardowych cykli zmywania rocznie)
*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
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Etykieta energetyczna
dla urządzeń chłodzących*

Etykieta energetyczna
dla pralek*

Przy ocenie urządzeń chłodzących przyjęto
pięć kategorii, określających istotne dane
eksploatacyjne przy standardowym
użytkowaniu urządzenia. Dwie pierwsze
wykazują efektywność energetyczną
w sakli od A+++ do D oraz roczne zużycie
energii na bazie 24–godzinnego testu.
Następne kategorie dotyczą pojemności
poszczególnych stref urządzenia
oraz poziomu emisji hałasu.

Poza klasą efektywności energetycznej
w skali od A+++ do D, etykieta określa roczną
wartość zużycia energii i wody w 220 cyklach
prania w programie bawełna 60 i 40°C,
przy pełnym/częściowym załadunku
z uwzględnieniem funkcji stand-by. Podana
jest też ładowność urządzenia, klasa
efektywności wirowania oraz emisja hałasu
podczas prania i wirowania w programie
bawełna 60°C przy pełnym załadunku.
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1. Marka
2. Symbol modelu
3. Klasa efektywności energetycznej
4. Roczne zużycie energii (w kWh)
5. Poziom emisji hałasu (w dB)
6. Całkowita pojemność przestrzeni zamrażania
7. Pojemność przestrzeni chłodzenia bez stref
oznakowanych gwiazdkami

*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
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7
1. Marka
2. Symbol modelu
3. Klasa efektywności energetycznej
4. Roczne zużycie energii w kWh (na podstawie
220 standardowych cykli prania rocznie)
5 i 6. Emisja hałasu (w dB) podczas faz prania
i wirowania, dla programu bawełna 60 °C przy
pełnym załadunku
7. Klasa efektywności wirowania
8. Pojemność w kilogramach
9. Zużycie wody w litrach na rok (na podstawie
220 standardowych cykli prania rocznie)

*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
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Inteligentne urządzenia
gospodarstwa domowego
Nowe czasy zwalniają nas z odpowiedzialności za wiele istotnych działań. Od dawna nie zwracamy już uwagi na właściwe zużycia
paliwa w samochodzie – zajmuje się tym inteligentna technologia. Marka Siemens, nadążając za tym trendem, zajęła się
opracowywaniem i wdrażaniem podobnych możliwości w branży urządzeń gospodarstwa domowego. Zastosowanie
automatycznych systemów sensorowych otworzyło całkiem nowe horyzonty dla użytkowników naszego sprzętu.
Urządzenia domowe nowej generacji wykonują niemal wszystkie zadania automatycznie, zapewniając przy tym maksymalną
wydajność i znaczącą oszczędność środowiska oraz domowego budżetu.
Pralki Siemens dobierają samodzielnie programy do każdego załadunku, skutecznie odplamiają, a nawet czyszczą i odświeżają
ubrania bez użycia wody, z udziałem aktywnego tlenu. Suszarki same zarządzają automatycznym czyszczeniem wymienników
ciepła, a nowatorskie piekarniki z pyrolizą programują cały proces pieczenia i doglądają wszelkich potraw bez Twojego udziału.
Nie inaczej działają też sterowane automatycznie urządzenia chłodzące marki Siemens, zdolne przechować świeżą żywność
do 3 razy dłużej, a także nowe, niezwykle skuteczne i wydajne zmywarki. Urządzenia marki Siemens pracują w oparciu
o systemy czujników, wzorowanych na ludzkich zmysłach. Ich „oczami i uszami” są elektroniczne sensory, które dostarczają
do „mózgu” maszyny dane, aktywujące konkretne działania. Czujniki czuwają nad całym procesem pracy urządzenia, na bieżąco
regulując parametry – dla uzyskania najlepszego rezultatu najmniejszym kosztem.
W ten sposób użytkownik zostaje zwolniony z odpowiedzialności za efekty pracy swoich urządzeń, a prace domowe nie kojarzą
się już z obowiązkiem, a z prawdziwą przyjemnością.

Inteligentne chłodzenie

Inteligentne zmywanie

Jeśli chcesz cieszyć się w każdej chwili idealnie świeżą
żywnością i mieć pewność, że używasz w kuchni
najlepszych składników – wybierz urządzenia chłodzące
marki Siemens.

Wprowadzając zmywarkę marki Siemens do swojej
kuchni nie tylko pozbawiasz się kłopotliwego zmagania
ze stertami naczyń. Gdy tylko ujrzysz blask lśniących
szklanek i talerzy oraz poznasz niezawodność i efektywność
pracy zmywarki zrozumiesz, czym jest prawdziwa satysfakcja.

Wyposażone w inteligentną technologię sterowania
freshSense, rejestrują każdą zmianę temperatury
i podejmują odpowiednie kroki w celu wprowadzenia
natychmiastowej korekty. Utrzymywanie najwłaściwszej
temperatury ma wpływ na ich wyjątkową efektywność,
są też cenione za bardzo cichą pracę. Dużym atutem
naszych chłodziarek jest komora świeżości hyperFresh
premium – z oddzielnymi szufladami na mięso/ryby
oraz warzywa/owoce. Odpowiednie warunki klimatyczne
pozwalają utrzymać świeżość tych produktów do 3 x dłużej
niż zwykle.

Za doskonałe rezultaty mycia przy rekordowo niskim zużyciu
energii 0,73 kWh odpowiada m.in. wielokrotnie nagradzana
innowacja marki Siemens – Turbosuszenie Zeolith®. Istotną
rolę odgrywa też nowatorski silnik iQdrive o wyjątkowej mocy.
Nowa zmywarka udostępnia funkcję varioSpeed Plus,
skracającą czas mycia nawet o 66%*, czujnik aquaSensor
sprawdza stopień zanieczyszczenia wody podczas
zmywania i na tej podstawie wybrana zostaje właściwa
temperatura oraz ilość wody potrzebnej do perfekcyjnego
umycia aktualnie zmywanych naczyń.
*Nie dotyczy zmywania wstępnego oraz programów krótkich.

hyperFresh
premium 0ºC
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Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zeolith® –
Turbosuszenie

varioSpeed
Plus

aquaSensor

iQdrive

Inteligentne pranie

Inteligentne suszenie

Poza gwarancją świetnych rezultatów pracy, pralki
i suszarki marki Siemens oferują następny krok
ku przyszłości: robią za Ciebie właściwie wszystko
– wystarczy je załadować i pozwolić działać
innowacyjnym systemom.

W suszarkach kondensacyjnych marki Siemens sieć połączonych
ze sobą sensorów automatycznie zarządza procesem suszenia.

Pralki z technologią sensoFresh, wykorzystującą
potencjał aktywnego tlenu, oczyszczą i odświeżą
skutecznie wszelkie tkaniny – nawet te, których
nie wolno prać.

Suszarki marki Siemens wiedzą, kiedy przestać suszyć – sensory
same rozpoznają, kiedy w ubraniach nie ma już wilgoci. Dzięki
temu zawsze kończą we właściwym momencie i nie przesuszają
ubrań. Czas podany na początku jest tylko orientacyjny – tyle
by trwało suszenie, gdybyśmy do bębna włożyli maksymalny
załadunek. Kiedy suszarka rozpozna – już w trakcie suszenia
– że skończy szybciej, wówczas odpowiednio skróci czas
na wyświetlaczu.

Jesteśmy też liderami w automatycznym odplamianiu:
system świetnie zna sposoby na wszelkie plamy.
Całym praniem zarządza inteligentna sieć sensorów.
Dokładną wagę prania precyzyjnie rozpoznaje
loadSensorPlus. Dzięki flowSensor pralka pobiera
dokładnie tyle wody ile potrzebuje. Przez całe pranie
klarowność wody bada aquaSensor (taki sam jak
w zmywarkach naszej marki).

loadSensorPlus

flowSensor

aquaSensor

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

stainPerfect
system

Dla naszych suszarek najważniejsze są dwie rzeczy: muszą być
delikatne dla Twoich ubrań i możliwie najlepiej wykorzystywać
energię.

Suszarki z technologią activeAir prowadzą tzw. recykling
ciepłego powietrza. Kiedy w konwencjonalnych suszarkach
gorące powietrze jest wypuszczane z suszarki, traci się sporo
energii. W suszarkach marki Siemens z technologią activeAir
ciepłe powietrze (o temp. ok. 55°C) zamiast być wypuszczone
na zewnątrz – służy ponownie do ogrzania zimnego powietrza.
Dzięki temu suszarki marki Siemens zużywają nawet o 60%
mniej energii niż klasa energetyczna A.

autodrySensor

airflowSensor

selfCleaning
Condenser
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Chłodzenie

Zmywanie

Pracują bez przerwy. Energooszczędność to priorytet.
Chłodziarki to jedyne urządzenia domowe, które działają
bez przerwy przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.
Warto zmienić stary model na nowy: najnowsze
chłodziarko–zamrażarki pobierają do 75% mniej
energii niż podobne modele sprzed 15 lat!

Nowe zmywarki – rekordzistki w oszczędzaniu
wody. Kupując jeden z nowych modeli z systemem
magazynowania wody i Turbosuszeniem Zeolith®
zyskasz wymierne rezultaty: od roku 1998 zmywarki
marki Siemens zredukowały zużycie energii do 40%,
a wody do 56%! Natomiast modele z funkcją varioSpeed
oraz varioSpeed Plus pozwalają zredukować czas trwania
cyklu o 50 lub 66%*

W naszych rachunkach za energię elektryczną ok. 20%
kosztów generują chłodziarko–zamrażarki. Stawiając
na modele marki Siemens uzyskasz spore oszczędności!
Dodatkowe sposoby na oszczędną eksploatację urządzeń
chłodniczych:
■ Umieszczaj chłodziarki i zamrażarki w chłodnym miejscu.
Obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 1°C powoduje
oszczędność energii o około 3% w przypadku zamrażarek
i o około 6% w przypadku chłodziarek.
■ Sprawdzaj i utrzymuj optymalną temperaturę we wnętrzu:
w zamrażarce powinna wynosić –18°C, w chłodziarce
maks. 7°C.
■ Lekkie oszronienie wewnętrznych ścian zamrażarki jest
zjawiskiem całkowicie normalnym. Gdy warstwa szronu
jest gruba lub ściany są pokryte lodem, rośnie zużycie
energii. W takim wypadku należy rozmrozić urządzenie.
■ W modelach z systemem noFrost ten problem nie istnieje:
mrożą bez szronu i lodu, co oznacza definitywny koniec
z rozmrażaniem.

Zmywarki marki Siemens to prawdziwi rekordziści!
Niektóre modele pobierają jedynie 6,5 l wody
maksymalnie wykorzystując każdą jej kroplę.
Dodatkowe sposoby na oszczędną eksploatację
zmywarek:
■ Nie spłukuj naczyń pod bieżącą wodą.
Wystarczy usunąć tylko resztki potraw.
■ Jeśli to konieczne – włącz program płuczący.
Jest bardziej oszczędny niż spłukiwanie naczyń
pod kranem.
■ Umieszczaj naczynia w zmywarce w taki sposób,
aby strumień wody mógł z łatwością dotrzeć
do wszystkich powierzchni.
■ Uruchamiaj zmywarkę tylko wtedy, gdy jest w pełni
załadowana.
■ Używaj programu eco – pozwoli zaoszczędzić
do 50% energii.
*Nie dotyczy zmywania wstępnego oraz programów krótkich.

6,5 L
Woda

8

* W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Pranie

Suszenie

Woda to cenny skarb. Pralki marki Siemens o tym
wiedzą. Od dawna znane są z wysokiej wydajności
i szerokiej gamy specjalnych programów i funkcji.
Stały rozwój technologiczny i zaawansowana
automatyka sprawiły, że pralki marki Siemens
znacznie zredukowały zużycie energii i wody.

Uwierz w skuteczność energooszczędnych suszarek.Korzystając
z nowoczesnych suszarek kondensacyjnych zaoszczędzisz mnóstwo
czasu i energii. We wszystkich modelach zastosowaliśmy pompę
ciepła, która tak efektywnie wykorzystuje energię, że pozwala
zaoszczędzić jej nawet do 60% w porównaniu do suszarek w klasie
energetycznej A!

Kupując pralki nowej generacji i zdając się w pełni
na system iSensoric oparty na sieci zaawansowanych
czujników chronisz cenne zasoby naturalne.

Suszarki z pompą ciepła mają też inną, równie istotną zaletę: suszą
ubrania w niższej temperaturze, maksymalnie do 55°C.

Jak pralki marki Siemens efektywnie gospodarują
wodą i energią:
■ Jedyny w swoim rodzaju czujnik loadSensorPlus
precyzyjnie rozpoznaje wagę załadunku (do 30-35 g)
i pobiera dokładnie tyle wody, ile wymaga pranie.
■ Pralki Siemens z flowSensor bardzo precyzyjnie
odmierzają ilość wody (do 5 ml). Czyli nie dość,
że loadSensorPlus podpowiada ile dokładnie prania
jest w środku, kolejny sensor dobiera potrzebną
ilość wody z precyzją niemal co do jednej kropli.
■ Pralka ok. 70% energii zużywa na podgrzanie wody.
Pralki marki Siemens precyzyjnie pobierają dokładną
ilośc wody przy załadunkach o różnej wielkości,
dzięki czemu ograniczają jej zużycie, a przez to
także energię potrzebną do podgrzania wody.

* W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Jak suszarki marki Siemens efektywnie wykorzystują energię:
■ Bardzo precyzyjny autoDrySensor na bieżąco sprawdza,
ile wilgoci jest w bębnie. Kiedy rozpozna, że pranie jest już suche,
automatycznie kończy suszenie. Taki system to też wygoda
– mniej ubrań suszarka wysuszy oczywiście szybciej i zużyje
do tego odpowiednio mniej energii.
■ Suszenie polega na przepływie powietrza, więc jeśli coś je
blokuje – suszarka działa mniej efektywnie. W urządzeniach marki
Siemens zastosowaliśmy airFlowSensor, który nieprzerwanie bada
przepływ powietrza i sam informuje
jeśli filtr suszarki wymaga czyszczenia.
■ Drobne kłaczki bawełny, które gromadzą się na kondensatorze
(powietrze unosi je z bębna suszarki i nie wszystkie uda się
zatrzymać filtrem) powodują jego zapychanie – wtedy
z każdym cyklem suszenia efektywność energetyczna spada.
Suszarki pobierają dokładną ilość wody przy załadunkach o różnej
wielkości. Wybrane modele suszarek marki Siemens z systemem
selfCleaning same czyszczą swój kondensator nawet kilka razy
w ciągu jednego suszenia. Dzięki temu nasze suszarki pracują
zawsze z największą efektywnością energetyczną.

9

Pralki i suszarki.
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Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Siła najnowszej
technologii.
Pralki i suszarki marki Siemens znane są z innowacyjnych rozwiązań
i profesjonalnego podejścia do każdego problemu. Zaawansowana
elektronika doskonale dba, aby wszelkie tkaniny zostały uprane idealnie
i zgodnie z wymaganiami: począwszy od lnu i bawełny, poprzez tekstylia
z wełny, jedwabiu, czy delikatnych syntetyków, aż po odzież sportową
najnowszej generacji. W trosce o ochronę środowiska marka Siemens stale
unowocześnia swoje urządzenia, co sprawia, że osiągają coraz lepsze wyniki
przy oszczędnym zużyciu wody i energii.
Modele pralek z serii iQ800 i iQ700 z systemami powerSpeed
oraz waterPerfect Plus elastycznie dostosowują się do konkretnego
prania. Robią to z automatyczną precyzją, według najnowszych dokonań
inżynierii Siemens. Dobrym tego przykładem jest najnowszy system
powerSpeed, zapewniający znacznie szybsze i skuteczniejsze pranie.
Natomiast w systemie waterPerfect Plus, za efektywne gospodarowanie
wodą odpowiadają czujniki loadSensorPlus i ﬂowSensor – określenie
dokładnej wagi załadunku przez pierwszy z nich wpływa na działania
drugiego czujnika, który ustala i kontroluje dostarczenie do bębna
optymalnej ilości wody – zawsze zgodnie z potrzebami. Poza perfekcyjnym,
oszczędnym praniem, nasza pralka z systemem sensoFresh specjalizuje
się w bezkonkurencyjnym czyszczeniu i odświeżaniu odzieży
nieprzystosowanej do prania w domu. Aktywny tlen skutecznie
przywróci im świetną kondycję bez użycia wody! Pralki Siemens są
także ekspertami w usuwaniu 16 najczęściej występujących plam –
bez stosowania odplamiaczy! Wśród wielu innych, dostępnych
na rynku modeli, wyróżniają się nie tylko wyjątkowymi możliwościami,
ale też nowatorskim wzornictwem oraz komfortem obsługi.
Poza pralkami, niekwestionowanym liderem w oszczędzaniu energii
są też nasze suszarki w najwyższej klasie efektywności energetycznej
A+++* z rewolucyjnym systemem samoczyszczenia intelligent Cleaning,
gwarantującym niezmiennie niskie zużycie energii oraz eliminującym
potrzebę czyszczenia ﬁltra po każdym suszeniu. Doskonała wydajność
wyróżnia również najnowsze modele suszarek iQ800 z technologią
intelligentDry, automatycznie dobierając najlepsze parametry suszenia
do zakończonego cyklu prania.
*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
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sensoFresh
– siła aktywnego tlenu.
Przygotuj się na nowy poziom świeżości i daj się zaskoczyć możliwościami
przełomowej technologii sensoFresh. Nasza pralka oferuje wyjątkowo
komfortowy sposób na usuwanie z ubrań wszelkich zanieczyszczeń.
Aktywny tlen radzi sobie bez problemu zarówno z bakteriami,
jak i nieprzyjemnymi zapachami, zapewniając tkaninom doskonałą
świeżość i wyjątkową higienę.

12

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Program
sensoFresh

Higiena Mix

Program sensoFresh z aktywnym
tlenem – ekspert od usuwania
niepożądanych zapachów

Program Higiena Mix – sterylnie
czyste pranie w niskich
temperaturach

Nie da się zapobiec wnikaniu w ubrania
zapachu egzotycznej kuchni, dymu
palonego drewna, czy dymu papierosowego. Ale teraz mamy na to sposób.
Program sensoFresh przywraca
świeżość wszelkim tkaninom bez użycia
wody, nawet tym najwrażliwszym
i nienadającym się do prania.
W zależności od intensywności
aromatu, aktywny tlen neutralizuje
go w 30 – 45 min.

Program Higiena Mix dedykowany
jest tkaninom delikatnym, wrażliwym
na działanie wysokich temperatur.
Dzięki aktywnemu tlenowi
wysokogatunkowe tekstylia uzyskają
higieniczną czystość podczas prania
w temperaturze nieprzekraczającej
40 °C.

Czyszczenie
bębna

Program Czyszczenie bębna
– najwyższy standard higieny
Program Czyszczenie bębna zapobiega
powstawaniu nieprzyjemnego zapachu
we wnętrzu pralki. Aktywny tlen
eliminuje bakterie odpowiedzialne
za ten proces, utrzymując higieniczną
czystość bębna, a tym samym prania.
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System powerSpeed.
Nowy system powerSpeed zapewnia znacznie szybsze
i sprawniejsze nawilżanie i podgrzewanie prania
w pierwszej fazie cyklu. Wynika to z wprowadzenia
dodatkowego obiegu wody w bębnie. Dzięki dodatkowej,
dynamicznej dystrybucji wody, detergent przenika tkaniny
bardziej intensywnie i skutecznie, skracając czas trwania
standardowych programów.

Program powerSpeed 59 minut
• Pierze do 5 kg
• Odpowiedni do tkanin bawełnianych lub mieszanych
• Trwa zaledwie 59 minut
• Zapewnia doskonały efekt prania

Korzyści z powerSpeed System
• Wydajniejsze wykorzystanie wody i detergentu
• Krótszy czas trwania cyklu dzięki przyspieszonej i bardziej
efektywnej fazie namaczania
• Nieskazitelnie czyste pranie

14

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

powerSpeed 59 minut
Krótszy czas i lepsza wydajność prania dzięki
wykorzystaniu nowego systemu powerSpeed,
zapewniającego szybsze nawilżanie załadunku
i niezawodne oddziaływanie detergentu.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Technologia iSensoric
– pranie pod kontrolą
inteligentnych sensorów.

Nowatorska technologia iSensoric, oparta na inteligentnej współpracy
rozmaitych czujników, zdecydowanie wyróżnia nas na tle konkurencji.
Wspólne działanie wielu sensorów udostępnia użytkownikom naszego
sprzętu pięć innowacyjnych funkcji, których znaczenie i wartość praktyczną
docenią z pewnością już przy pierwszym praniu.
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Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

iQdrive

10 lat
gwarancji.
Silnik iQDrive
marki Siemes

Silnik iQdrive
Innowacyjny silnik iQdrive* w pralkach
marki Siemens to milowy krok w historii
urządzeń domowych. Dzięki zastosowaniu w nim bezszczotkowego napędu,
jest on praktycznie niezniszczalny
i bardzo oszczędny, a pralka pracuje
wyjątkowo cicho, a zużycie energii
spada.
*Warunkiem skorzystania z 10-letniej gwarancji
jest rejestracja online zakupionego urządzenia
w ciągu 8 tygodni od daty zakupu lub daty
wydania urządzenia kupującemu. Szczegółowe
zasady oraz lista modeli objętych dodatkową
gwarancją dostępne są w regulaminie na stronie
www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

varioSpeed

varioSpeed – sposób
na najszybsze i najwydajniejsze
pranie.
Funkcja varioSpeed lub speedPerfect
jest w stanie przyspieszyć czas prania
na podstawie analizy sensorowej.
Precyzyjne określanie załadunku
pozwala dostosować czas prania
do faktycznych potrzeb, skutecznie
skracając cykl. Podgrzewając pranie
na konkretnym etapie, przyspiesza
też działanie detergentów. Pomaga
w tym czujnik temperatury, precyzyjnie
kontrolujący przebieg pracy urządzenia.
Gwarancją świetnych efektów
w czasie krótszym nawet o 65%.

waterPerfect
Plus

waterPerfect Plus – zawsze
optymalna ilość wody
Choć oszczędność wody i energii
jest w dzisiejszych czasach
ewidentnym priorytetem,
nadal większość z nas nie dba
o załadowanie pralki do pełna,
marnując niepotrzebnie zasoby.
System waterPerfect Plus
kładzie temu kres! Na podstawie
danych z loadSensorPlus
oraz ﬂowSensor, do każdego
cyklu prania doprowadzana jest
optymalna ilość wody – zawsze
stosownie do potrzeb. Czujnik
przepływu ﬂowSensor kontroluje
ilość wody doprowadzanej
do pralki. Analizując ciśnienie
wody, precyzyjne ocenia wagę
i rodzaj zawartości bębna.

*W porównaniu do programu „Bawełna 40°C”.

waveDrum

Bęben waveDrum
– inżynieria idealnego prania
W pralkach waterPerfect Plus zastosowaliśmy bęben waveDrum o zupełnie
nowej strukturze ścian. Innowacyjna
powierzchnia, pokryta wypukłymi
elementami o różnej wielkości,
sprzyja równomiernemu przepływowi
wody oraz optymalnej dystrybucji
detergentu. Bęben znacząco polepsza
efektywność prania, a także gwarantuje indywidualne traktowanie każdego
załadunku, dostosowując mechanikę
cyklu do konkretnych potrzeb.

ecoInfo Plus

ecoInfo Plus – oszczędny wybór
ze wskaźnikiem zużycia energii
i wody
Funkcja ta pozwala ocenić poziom
zużycia wody i energii w wybranym
programie. Informacje pojawiają się
na wyświetlaczu razem z innymi
danymi dotyczącymi konkretnego
prania – parametrami programu
oraz aktywnymi funkcjami
dodatkowymi.
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Nowatorski system odplamiania
Marka Siemens ma nareszcie sposób
na wszelkie plamy! Nasze pralki z systemem
indywidualnego odplamiania to prawdziwa
ulga dla tych, którzy unikają stosowania
odplamiaczy, np. z powodu skłonności
do alergii, bądź też obawiają się zniszczenia
ubrań. Automatyczny system odplamiania
gwarantuje idealną czystość bez uciążliwego
namaczania i stosowania dodatkowych
odplamiaczy. Zwykły środek do prania
w zupełności wystarczy, aby najtrudniejsze
plamy zniknęły bez śladu! Trawa, truskawki,
czerwone wino, sok z owoców i warzyw
oraz wiele innych – każdy wie, że plama
plamie nierówna. Dlatego inaczej traktujesz
plamy, np. z trawy niż z czerwonego wina.
Teraz tę wiedzę przekazaliśmy pralce marki
Siemens – dzięki niej nie musisz już martwić
się o wybór najwłaściwszego sposobu
odplamiania. Gorąca, czy zimna woda,
dłuższy, czy krótszy czas prania, szybsze,
czy wolniejsze obroty bębna – pralka sama
dobierze odpowiedni program, aby usunąć
każdy z 16 rodzajów najczęściej
występujących plam. Sekret doskonałej
skuteczności tych programów polega
na indywidualnym traktowaniu plam
różnego pochodzenia.
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Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

stainExpert – sposób
na każdą plamę.
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1. Truskawki
2. Pomarańcze
3. Czerwone wino
4. Jajka
5. Herbata
6. Kosmetyki
7. Kawa
8. Czekolada
9. Pomidory
10. Trawa
11. Zupki dla dzieci
12. Krew
13. Zabrudzone skarpetki
14. Pot
15. Ziemia / piasek
16. Tłuszcz
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Bezpiecznie i oszczędnie
– wszystko pod czujną
kontrolą.

10
Załadunek

aquaStop – gwarancja Siemens
w przypadku zalania, przez cały
okres eksploatacji urządzenia

Parametry prania dostosowane
do ilości bielizny i automatyka
wagowa

Pralki wyposażone w system
bezpieczeństwa aquaStop zapewniają
ochronę przed zalaniem przez cały cykl
życia pralki. Woda nie wydostanie
się z pralki nawet w przypadku
uszkodzenia węża doprowadzającego
wodę lub nieszczelności wewnątrz
pralki. System poparty jest dożywotnią
gwarancją producenta* obejmującą
likwidację szkod spowodowanych
ewentualnym wyciekiem wody
z urządzenia.

Nie musisz martwić się, że pralka
nie jest załadowana do pełna.
Teraz opłaca się zrobić nawet
niewielkie pranie. Precyzyjny
wskaźnik załadunku automatycznie
waży pranie (w przedziale od 1
do 10 kg) i pokazuje na wyświetlaczu,
czy można jeszcze dołożyć kolejną
sztukę bielizny.**

antiVibration
Design

20

antiVibration Design – technologia stabilnej
i cichej pracy
Dzięki konstrukcji antiVibration Design pralki marki Siemens są
niezwykle ciche. Wyróżnia je specjalna konstrukcja ścianek
bocznych, skutecznie redukująca wibracje i stabilizująca pralkę
podczas pracy. Istotną rolę w wyciszaniu odgrywa też napęd
iQdrive. Wszystko to sprawia, że pralki Siemens można używać
w każdym pomieszczeniu.

*Warunki gwarancji dostępne są w instrukcji obsługi urządzenia oraz na www.siemens-home.bsh-group.com/pl/
*Funkcja pomiaru wagi załadunku dostępna w pralkach z serii iQ800.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Start / Pauza

Funkcja Start / Pauza
z opcją dołożenia prania
Funkcja Start / Pauza umożliwia
dokładanie nawet dużych rzeczy
do bębna lub ich wyjęcie, w każdym
momencie, jeśli tylko cykl prania
na to pozwala. Zapewnia też dostęp
do odzieży natychmiast po zakończeniu
programu.
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Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Outdoor
Impregnacja

Program Outdoor / Impregnacja
– profesjonalne pranie
i impregnacja w domu
To, co było dotychczas możliwe wyłącznie
w profesjonalnych pralniach, teraz łatwo
osiągniesz w warunkach domowych.
W programie Outdoor / Impregnacja
można bez obaw prać i impregnować
odzież wykonaną z materiałów wymagających zachowania odpowiednich warunków,
jak np. sportowe kurtki, czy kombinezony
narciarskie. Tkaniny zachowują swoje
właściwości: nieprzemakalność
przy jednoczesnym oddychaniu.

Postęp przynosi nowe
wymagania: potraﬁmy
im sprostać!

Wełna /
Pranie ręczne

Mix

Pierz bez sortowania w Programie
Mix i dbaj o dobrą kondycję wełny
Mix to doskonały program przeznaczony
do prania lekko zabrudzonej odzieży
z różnych tkanin bez uprzedniego
segregowania. Wspólne pranie jest
możliwe dzięki odpowiednio dobranym
parametrom: właściwej temperaturze
i sile wirowania. Pielęgnacja wełny
to dla nas rutyna: w programie
do ręcznego prania wełny (w tym
również kaszmiru), parametry cyklu
zostały tak dobrane, aby ubrania
nie zbiegały się, nie traciły fasonu,
zachowały puszystość i szybko
wysychały.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Koszule
Business

super 15

Program Koszule Business
i najkrótszy program Super 15
– szybko i skutecznie
Program Koszule Business ma
skrócony czas prania i zmniejszone
obroty wirowania. Po zakończeniu
prania wystarczy rozwiesić jeszcze
wilgotne koszule i bluzki a nie będą
już wymagać prasowania. Natomiast
program Super 15 daje Ci pewność,
że Twoje ulubione ubrania będą
zawsze pod ręką: mniejszą ilość lekko
zabrudzonej odzieży możesz uprać
już w 15 min! Niektóre modele pralek
oferują też inny wariant krótkiego
prania – program Super 30.

Dessous®

Pranie delikatne
jak Twoja bielizna
Do pralki możesz bez obaw wrzucić
swoją ulubioną bieliznę! W specjalnym
programie Dessous® wypierzesz
wszelkie delikatne rzeczy: jedwabne,
koronkowe, czy te ze zwiewnego
syntetyku. Niektóre z nich warto
umieścić w specjalnych woreczkach.
Dodatkową ochronę i doskonały
efekt zapewni pranie w specjalnych
środkach przeznaczonych
do pielęgnacji najdelikatniejszych
tkanin.
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Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Technologia activeAir – rekord
w efektywnym suszeniu.
A

++

Stały pobór
energii

Suszarka z autorską technologią
activeAir – najniższe zużycie
energii na świecie
Od ponad 160 lat marka Siemens
realizuje idee założyciela firmy, zawarte
w haśle „Postęp w służbie ludzkości”.
W nowych czasach nabiera ono
specjalnego znaczenia, a nasze
urządzenia starają się sprostać
aktualnym wymogom, służąc ludziom
i chroniąc jednocześnie zasoby Ziemi.
Oto kolejny produkt, który stanowi
idealny przykład dbałości o ekologię.
Nasza suszarka kondensacyjna
z technologią activeAir z pompą
ciepła to arcydzieło w klasie energooszczędności. Urządzenie nie tylko
wyjątkowo skutecznie dba o zachowanie
niskiego zużycia energii, ale także
zapewnia delikatne suszenie. Suszarka,
dzięki systemowi samoczyszczenia
kondensatora zapewnia
utrzymanie stałego, niskiego zużycia
energii przez cały okres eksploatacji
urządzenia.
W suszarce z technologią activeAir
panuje umiarkowana temperatura:
maksymalnie 50-55°C. Dzięki temu
ubrania wysychają w sposób zbliżony
do naturalnego, nie zbiegają się
i nie defasonują. Nie trzeba ich również
sortować – wszelkie tkaniny zostaną
wysuszone tak samo delikatnie:
od lnu do cienkich syntetyków.

Energia*

A

+++

Energia*

Zainwestuj w siebie
i w przyszłe pokolenia
W chłodne dni suszenie prania
w domu jest prawdziwym problemem –
pomieszczenia muszą być dobrze
ogrzane i jednocześnie często wietrzone,
co nie służy ani ekonomii, ani ekologii.
Najwyższy czas rozwiązać ten problem.
Decydując się na naszą nową suszarkę
kondensacyjną oszczędzisz nie tylko
na kosztach ogrzewania! Oszczędzisz
swój czas, pieniądze i zadbasz
o środowisko. Suszarka z technologią
activeAir legitymuje się klasą
wydajności energetycznej A++
lub A+++*.
*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.

pompa ciepła

Energia w zamkniętym obiegu
W suszarkach marki Siemens zastosowaliśmy pompę ciepła, która pozwala
dodatkowo zaoszczędzić aż do 60%
energii w porównaniu z klasą
efektywności energetycznej A!
Pompa działa na zasadach znanych
z chłodziarek i zamrażarek. W nich
ciepło jest „wypompowywane”
z przechowywanych produktów
(co obniża ich temperaturę),
a oddawane do pomieszczenia.
Pompa ciepła stosuje tzw. recykling
energii. Zamiast wypuszczać gorące
powietrze z suszarki (po tym jak
przeniknie ono przez ubranie),
ponownie wykorzystuje jego
temperaturę do ogrzania nowego
powietrza potrzebnego do suszenia.
I tak obieg się zamyka.
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Maksymalna wygoda
bez kompromisów.
W suszarkach z pompą ciepła, przy braku dbałości o regularne
czyszczenie filtrów, wydajność urządzenia z czasem ulega
pogorszeniu. Prowadzi to do zwiększonego zużycia energii
i wydłużenia cyklu suszenia. Nasza nowa suszarka
z systemem IntelligentCleaning jest inna. Samodzielnie
utrzymuje niezmiennie niskie zużycie energii oraz zwalnia
użytkownika z obowiązku usuwania mikrowłókien z filtra
po każdym suszeniu.

Koniec z koniecznością czyszczenia filtra w drzwiach
po każdym cyklu!
Suszarki nowej generacji nie mają już w drzwiach tradycyjnego filtra,
który należało czyścić po każdym cyklu. Dzięki zaawansowanemu
systemowi IntelligentCleaning, osady są odprowadzane do specjalnego
kolektora, wymagającego opróżnienia raz na około 20 cykli suszenia,
co przy średnim użytkowaniu wynosi około 8 razy w roku. Inteligentne
czujniki sygnalizują, kiedy należy to zrobić.
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Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Minimum wysiłku dzięki automatycznemu
usuwaniu mikrowłókien.
W przeciwieństwie do tradycyjnego filtra w drzwiach,
czyszczonego zwykle po każdym cyklu, nowy kolektor
osadów wymaga opróżnienia tylko 8 razy w roku.

Częstotliwość czyszczenia w roku*
160

160 x

120
80
40

8x

0

Tradycyjna suszarka
z filtrem drzwiowym

Suszarka z systemem
IntelligentCleaning

*Przy 160 cyklach/rok w standardowym programie suszenia bawełny
zgodnie z rozporządzeniem UE 392/2012. Dane mogą się różnić
w zależności od częstotliwości i sposobu użytkowania.

Niezmiennie niskie zużycie energii.
W tradycyjnych suszarkach z pompą ciepła efektywność
energetyczna urządzenia spada wraz z zaleganiem
osadów w filtrze. W suszarkach z systemem
IntelligentCleaning zużycie energii utrzymuje się
na stałym, niskim poziomie przez cały okres
użytkowania urządzenia, dzięki zaawansowanym
systemom automatycznego czyszczenia wymiennika
ciepła.
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Automatyczna
optymalizacja
suszenia.
intelligentDry

IntelligentDrying – optymalne suszenie dzięki komunikacji
sieciowej.
Nasze najnowsze suszarki bębnowe oferują teraz innowacyjny program
IntelligentDry. Wybranie tej opcji aktywuje wymianę informacji
między pralką i suszarką i umożliwia ich wzajemną współpracę dzięki
inteligentnemu powiązaniu sieciowemu oraz nowatorskiej technologii
Sensortech. Za pośrednictwem Home Connect pralka wysyła do suszarki
dane z ostatniego cyklu prania: wybrany program, wielkość załadunku
i parametry wirowania. Na tej podstawie suszarka automatycznie dobiera
odpowiedni cykl suszenia. IntelligentDry działa w interakcji z dowolną
pralką z Home Connect poprzez połączenie sieciowe WiFi..
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Download and install
Home Connect App

Home Connect
Najnowsza suszarka WT 47XEHOPL
wyposażona została w funkcję
Home Connect, która pozwala
na zdalne sterowanie urządzeniem
za pośrednictwem aplikacji. Bezpłatna
aplikacja Home Connect oferuje
dostęp do szerokiego wachlarza
możliwości. Przy jej pomocy możesz
zdalnie rozpocząć pranie i suszenie
a także zażądać informacji kiedy będzie
gotowe. Easy Start pomoże Ci wybrać
program dla każdego załadunku pralki
i suszarki w zależności od ilości, koloru
i rodzaju tkanin. Aplikacja dostarcza
też praktycznych wskazówek związanych
z użytkowaniem urządzenia oraz
z informacji określających zużycie wody
i energii w wybranym programie prania.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Sposób na idealną
pielęgnację ubrań.
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smartFinish

smartFinish – usuwanie zagnieceń
i wygładzanie suchej odzieży
smartFinish powstał z myślą o ułatwieniu, a nawet
wyeliminowaniu prasowania. Umieszczona w bębnie
sucha odzież zostaje delikatnie podgrzana, a następnie
spryskana mgiełką wodną: powstała w ten sposób para
skutecznie wygładza zagniecenia. Dostosowana do potrzeb
ilość pary zapewnienia optymalną pielęgnację.
Dostępne są trzy programy smartFinish:
– Biznes: idealny do krótko noszonej odzieży biznesowej,
np. garniturów, spodni, żakietów, marynarek itp.
– 5 koszul: od 2 do 5 koszul lub bluzek
– 1 koszula: dla 1 koszuli lub bluzki
Dla aktywacji działania programu smartFinish wystarczy
po prostu napełnić wodą z kranu wbudowany zbiornik.

Koszula leżąca z innymi rzeczami po praniu jest zwykle
mocno pognieciona, ale bez problemu odzyska gładkość
po użyciu programu smartFinish. To dobry sposób
na uniknięcie lub znaczną redukcję prasowania.
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iSensoric – wyższy standard
suszenia.
Dzisiejsze suszarki to nowoczesne urządzenia, które dosłownie podnoszą standard
życia w domu o kolejny poziom. Kiedyś takim krokiem był zakup zmywarki, dzisiaj
jest nim zakup suszarki. Suszarki kondensacyjne przenikają mokre pranie powietrzem
obracając je w olbrzymim bębnie. Ubrania mogą w nim swobodnie fruwać, a ruch
powietrza z łatwością je osusza. Najnowsze suszarki marki Siemens tak, jak pralki,
wyposażone są w system sensorów, który automatycznie dostosowuje parametry
suszenia do każdego prania. Ten system nazwaliśmy iSensoric.

Technologia na najwyższym
poziomie
Dzięki wykorzystaniu autoDrySensor
suszarki marki Siemens same rozpoznają
kiedy pranie jest już zupełnie suche
i wtedy kończą suszenie (często
szybciej niż początkowo wskazywałby
na to czas na wyświetlaczu). Mniej
prania to krótsze suszenie i mniej
zużytej energii. Technologię, na której
oparty jest sensor autoDry już w XIX
wieku badał Werner von Siemens
– założyciel firmy. Na pamiątkę tych
osiągnięć jednostkę przewodnictwa
nazwano jego nazwiskiem:
mikrosiemens (to oficjalna jednostka
układu SI). Dziś każda marka, jeśli
kopiuje rozwiązania systemu autoDry
analizuje wartości mierzone w mikrosiemensach. Bez względu na to jaką
suszarkę wybierzesz – zawsze część
naszej pracy będzie w Twoim domu.
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Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Technologia selfCleaning
Condenser

selfCleaning
Condenser

Technologia selfCleaning Condenser
Najistotniejszą częścią nowoczesnej suszarki
jest wymiennik ciepła. Przy nieregularnym
oczyszczaniu z włókien i osadów, wymiana
ciepła napotyka na opór i suszarka zużywa
więcej prądu. Jej wydajność energetyczna
spada. Naszym celem było wyeliminowanie
tego problemu, dlatego stworzyliśmy
system samoczyszczenia zapewniający
utrzymanie stałej wydajności urządzenia.
Teraz wymiennik ciepła jest oczyszczany
automatycznie: intensywnie i kilkukrotnie
podczas każdego suszenia. Rezultat robi wrażenie.
Ciepło może swobodnie cyrkulować, a zużycie
energii przez cały okres użytkowania suszarki
pozostaje na takim samym, wyjątkowo niskim
poziomie. Warto też zwrócić uwagę na fakt,
że suszarka z tym systemem nie zużywa
do samoczyszczenia dodatkowej wody
z kranu. W tym wielokrotnie powtarzanym
podczas każdego cyklu suszenia procesie,
urządzenie wykorzystuje wodę pochodzącą
z wilgotnych ubrań.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Komfort eksploatacji
w detalach.

softDry

super40

Bęben z systemem softDry
– technologia idealnego suszenia

Program Super 40 – szybciej
znaczy oszczędniej

W suszarkach marki Siemens panują
idealne warunki dla Twojego prania.
Suszarkę wyposażono w bęben
z systemem softDry, stworzony
z myślą o maksymalnej ochronie
suszonych tkanin. Strumień powietrza
utrzymywany jest na stałym poziomie,
a sensory kontrolują temperaturę:
dzięki nim nie podlega ona wahaniom.
Dodatkowo ochronie ubrań
i minimalizacji zagnieceń sprzyja
gładka powierzchnia wewnętrznej
strony drzwi oraz duży, mieszczący
nawet 9 kg bielizny bęben.
Na komfort użytkowania ma też
wpływ oświetlenie wnętrza
i przeszklone drzwi. To rozwiązanie,
poza większą wygodą przy załadunku
i wyjmowaniu bielizny, służy także
bezpieczeństwu. Teraz widzisz
wszystko bez otwierania drzwi
suszarki.

Jeśli żyjesz szybko, z pewnością
chętnie skorzystasz z programu
Super 40, z czasem suszenia
zredukowanym do 40 minut!
W połączeniu z rekordowo krótkim
praniem w programie Super 15,
dostępnym w wybranych pralkach
marki Siemens. Twoja odzież będzie
gotowa do założenia już po 55
minutach! A to oznacza mniejsze
zużycie energii i więcej wolnego
czasu dla Ciebie.
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Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Supercicha

Pssst... suszymy cicho
We wszystkich modelach suszarek
marki Siemens zastosowaliśmy
innowacyjny system wyciszający.
Działa doskonale: prawie ich
nie słychać. Teraz możesz
bez problemu suszyć bieliznę
w nocy, korzystając z tańszej taryfy
na energię elektryczną.

Technologia
activeSteam

Para pod kontrolą
Teraz nasze suszarki nie tylko suszą,
lecz także usuwają zagniecenia
i odświeżają tkaniny, usuwając
nieprzyjemne zapachy, jedynie
przy użyciu pary! Suszarka
WT 45W561PL z innowacyjną
technologią activeSteam proponuje
cztery przydatne programy.

Technologia
activeSteam
Suszenie i odświeżanie parą.

Suszenie i usuwanie zagnieceń parą*

PROGRAM

Bawełna non-iron

PRZEZNACZENIE

KORZYŚCI

Syntetyki non-iron

Odświeżanie parą*
Ubrania Business

Odzież Codzienna

Do suszenia i usuwania
Do suszenia i wygładzania
zagnieceń z tkanin
wszelkich tekstyliów
szczególnie trudnych
z materiałów syntetycznych
do prasowania, np. pościeli,
narzut, ubrań z grubszych
materiałów

Do odświeżania i usuwania
nieprzyjemnych zapachów
(np. dymu, czy potraw)
z odzieży zwykle pranej
w pralni: marynarek,
żakietów, spodni, sukni
wieczorowych

Do odświeżania i usuwania
zapachów z ubrań
noszonych na co dzień,
np. koszul, bluzek,
wyrobów z bawełny

Jak świeżo wyprasowane
bez użycia żelazka

Efekt „jak prosto z pralni”

Zawsze świeża i pachnąca
odzież

Świeża i gładka odzież
bez prasowania

* Uwaga, nie nadaje się do odzieży ze 100% wełny i jedwabiu.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Pralki pełnowymiarowe

60

60
szerokość

czyszczenie
bębna

stainExpert
system

szerokość

super 15

Czyszczenie
bębna

Wełna /
Pranie ręczne

9

10

Załadunek

Załadunek

B9

A

Efektywność
wirowania

waveDrum

Efektywność

antiVibration
Design

varioSpeed

waveDrum

wirowania
Załadunek

Efektywność
prania

powerSpeed 59'

Wyświetlacz TFT

Efektywność
prania

Start / Pauza

sensoFresh
System

Super15

Outdoor/
Impregnacja

Program
sensoFresh

System Mniej
zagnieceń

Program
sensoFresh

Super30

iQdrive

Higiena Mix

Koszule
Business

Higiena Mix

Start / Pauza

A

A

Outdoor/
Impregnacja

Model
PARAMETRY TECHNICZNE
Maksymalna wielkość wsadu (kg)
Obroty wirowania** (obr./min)
Roczne zużycie*** wody (l) / energii (kWh)
Poziom głośności**** prania / wirowania (db (A) re 1 pW)

WM 6HXF40PL, iQ800

WM 12W790PL , iQ700

10
1600
12100 / 167
47 / 72

9
1200
11220 / 152
48 / 74

■/■

■ /–

16 plam
■

–
–

■

■

■

■

■

■

PROGRAMY I FUNKCJE
Programy specjalne

sensoFresh / Home Connect
System automatycznego odplamiania stainExpert
powerSpeed system
System "Mniej zagnieceń"
KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
aquaStop
Bęben waveDrum
aquaSensor – sensor czystości wody
antiVibration Design
Silnik iQdrive
24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy
loadSensorPlus – sensor załadunku
Sensorowy wskaźnik aktualnego załadunku
ﬂowSensor – sensor przepływu
Sensor nadmiaru piany
Przyciski touchControl

–

■

■

■

■

■

■

■

■

■

–

■

■

■

■

Podstawowe ustawienia, Włączenie / Wyłączenie,
Gotowe za, Intensywności sensoFresh, Opcje,
Zdalny start, Start/Pauza z opcją dołożenia prania,
Temperatura, varioSpeed, Pranie wstępne,
Zmiana prędkości wirowania / Wstrzymanie
wirowania

Intensywność sensoFresh,
ecoPerfect, speedPerfect,
Mniej zagnieceń,
Dodatkowe Płukanie, Pranie wstępne,
Temperatura, Wirowanie,
Koniec za,
Start / Pauza z opcją dołożenia prania

Oświetlenie bębna
Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
Magnetyczne zamknięcie okna pralki
Duży wyświetlacz z informacją o przebiegu programu,
temperaturze, czasie do zakończenia programu
WYMIARY URZĄDZENIA (WxSxG)
*
*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D
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–

LED

■

■

■

■

■

■

■

TFT

LED

848 x 598 x 590 mm

848 x 598 x 590 mm

**Wartość w zaokrągleniu.
***Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w programie Bawełna 60 °C i 40 °C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji stand-by.
****Podczas prania / wirowania w programie Bawełna 60°C przy pełnym załadunku.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Suszarki kondensacyjne

60

60

szerokość

szerokość

Wyświetlacz TFT

Załadunek

Super40

Wełna w koszu

pompa ciepła

Outdoor

smartFinish

antiVibration
DesignTM

selfCleaning
Condenser

Koszule
Business

intelligentDry

autoDry

Technologia
activeSteam

Dessous®

9

9

Załadunek

Model
PARAMETRY TECHNICZNE
Maksymalna wielkość wsadu: suszenie (kg)
Roczne zużycie energii** (kWh)
Poziom hałasu (db (A) re 1 pW)

antiVibration
Design

Super 40

pompa ciepła

System Mniej
zagnieceń

softDry

softDry

WT 47XEH0PL, iQ800

WT 45W561PL, iQ700

9
193
62

9
258
65

PROGRAMY I FUNKCJE
Programy specjalne

Home Connect
Programy parowe
System „Mniej zagnieceń”
intelligentDry
KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
System samoczyszczenia
Pompa ciepła activeAir
softDry – duży bęben ze specjalną wewnętrzną strukturą
chroniącą tkaniny, łagodny proﬁl zabieraków
Kosz do suszenia wełny i obuwia
Oświetlenie bębna
Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
Przyciski touchControl

autoDrySensor
airFlowSensor
Wyświetlacz z informacją o przebiegu
programu, czasie do zakończenia programu
Zestaw odprowadzający skondensowaną wodę
do kanalizacji
Rodzaj / Ilość czynnika chłodzącego
Równoważnik CO₂ – całkowity potencjał
Czynnik tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)
chłodzący
Hermetycznie zamknięta jednostka
Zawiera ﬂuorowany gaz cieplarniany
WYMIARY URZĄDZENIA (WxSxG)
WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Koszule Business, Mix, Dessous®,
Pierze / Puch, Outdoor, Ciepły czasowy,
Super 40, Bawełna Non iron,
Syntetyki Non iron,
Business / Ubrania, Odzież codzienna,
Wełna w koszu

smartFinish

–
activeSteam

■

■

■

–

intelligentCleaning system

selfCleaning condenser

■

■

■

■

■

■

■

LED

■

■

■

Ustawienia podstawowe, Gotowe za maks.,
Redukcja zagnieceń, Ulubione 1, Ulubione 2,
Opcje, Zdalny start,
Start / Pauza / Dodanie prania,
Cel suszenia, Blokada

activeSteam
Ilość pary, Cel suszenia,Delikatne, Dosuszanie,
Mniej zagnieceń,Koniec za,Start / Pauza

■

■

■

■

TFT comfortTouch

LED

■

■

R290 / 149 g

R134a / 220 g

0,000 t

0,315 t

■

■

–

■

842 x 598 x 599 mm

842 x 598 x 599 mm

WZ 27400 – łącznik pralki z suszarką
z wysuwaną szuﬂadą

WZ 20400 – łącznik pralki z suszarką
z wysuwaną szuﬂadą

*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
**Zużycie energii przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by.
Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Zmywarki wolnostojące
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Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Podstawą renomy zmywarek marki Siemens są nowatorskie rozwiązania służące podnoszeniu wydajności
i komfortu eksploatacji produkowanych urządzeń. Ich powstawaniu towarzyszy szczególna dbałość
o ochronę zasobów naturalnych, dzięki temu możemy pochwalić się wieloma sukcesami. Wśród naszych
zmywarek mamy rekordzistkę w skutecznym gospodarowaniu wodą, wykorzystującą jeszcze efektywniej
każdą kroplę z 6,7 pobranych litrów! Niewielkiemu zużyciu wody towarzyszy też niski pobór energii
oraz niezmiennie doskonały efekt zmywania. Zmywarki speedMatic poza innowacyjnym systemem
hydraulicznym, oferują także pionierski system Turbosuszenia Zeolith®, wykorzystujący naturalne
właściwości minerału przetwarzającego wilgoć w ciepło. Nasze zmywarki z szufladą vario3 (czyli trzecim
poziomem załadunku) oraz wieloma innymi, przydatnymi rozwiązaniami służącymi komfortowi eksploatacji,
wyznaczają nowy standard wyposażenia wnętrza. Ponadto są laureatami wielu nagród w prestiżowych
konkursach międzynarodowych. Wybór jednego z naszych modeli, poza doskonałym sprzętem i wzornictwem
na najwyższym poziomie, daje pewność aktywnego uczestniczenia w procesie ochrony Ziemi.

60
szerokość

45
szerokość

45
wysokość

Klasyka o szerokości 60 cm –
więcej możliwości

45 centymetrów imponującej
technologii

Zmywarka kompaktowa –
minimalizm procentuje!

Są wyjątkowo szybkie, oszczędne,
komfortowe w eksploatacji i świetnie
wiedzą, jak dbać o każdy rodzaj naczyń.
Wymagają jedynie załadunku, a mają
wyjątkowo pojemne i wygodne
w zagospodarowaniu wnętrze, mogące
pomieścić zastawę dla kilkunastu
osób. Zaskakują łatwością obsługi,
dużą ilością programów oraz funkcji,
przystosowujących proces zmywania
do potrzeb. Dzięki temu naczynia lśnią
czystością, a szkło nie traci przejrzystości
i blasku.

Im mniej miejsca zajmuje urządzenie,
tym lepiej, szczególnie, gdy jest tak
skuteczne, jak nasze nowe zmywarki
o szerokości 45 cm z innowacyjną
technologią iSensoric. Te niewielkie
modele zadziwiają komfortem obsługi
oraz najwyższą wydajnością dzięki
automatyce, dopasowującej parametry
cyklu do każdego załadunku. Oferują
szereg zaawansowanych rozwiązań,
jak np. podwójne ramię spryskujące
duoPower™, funkcję varioSpeed Plus,
czy szufladę vario3 Pro. Pracują
w klasie energetycznej A+++ i są
prawdziwymi mistrzami w efektywności
wśród małych modeli: do umycia
10 kompletów naczyń w jednym cyklu
zużywają tylko 9,5 l wody! Z naszymi
nowymi zmywarkami użytkownik
oszczędza czas, miejsce i zasoby
naturalne.

Dla niewielkiej kuchni lub aneksie
kuchenny w studiu lub biurze
mamy idealne rozwiązanie!
Ten model zmywarki speedMatic
zajmuje wyjątkowo mało miejsca,
ale nie wpływa to na jego wydajność.
Kosz o specjalnej konstrukcji pozwala
na optymalne wykorzystanie każdego
centymetra przestrzeni wnętrza.
Dzięki inteligentnej technologii
zmywarka jest maksymalnie wydajna –
w jednym cyklu zmywa do 6 nakryć,
czyli w sumie do 66 sztuk naczyń
i sztućców. A system hydrauliczny
speedMatic sprawia, że odbywa się
to w rekordowym czasie.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

7,7L
Woda

Rekordzista w oszczędzaniu
wody
Inteligentna metoda magazynowania
wody, zastosowana w nowych
zmywarkach iQ700 pozwala
na jeszcze lepsze gospodarowanie
jej zapasami! Dzięki temu, wystarczy
tylko 7,7 litra wody na cykl! Pomimo
tak niewielkiego zużycia wody
zyskujemy zawsze doskonały efekt
zmywania – na dodatek przy niskim
zużyciu energii. To wyjątkowe
dokonanie w skali światowej!

Download and install
Home Connect App

Home Connect – obsługa zmywarki
z dowolnego miejsca o każdej porze
Nowe modele zmywarek marki Siemens
wyposażone są w system zdalnej obsługi.
Korzystając z aplikacji Home Connect można
teraz połączyć się ze zmywarką przez internet
i zlecić mycie naczyń zdalnie. Zaprogramowanie
urządzenia jest bardzo proste dzięki funkcji
Easy Start, która dobierze odpowiednie
ustawienia dla każdego załadunku. Oczywiście
przez aplikację można też programować
urządzenia indywidualnie, według własnego
uznania oraz ingerować w jego pracę poprzez
obniżenie zużycia energii, czy przyspieszenie
czasu trwania cyklu. Na żądanie Home Connect
wysyła też sygnał o zakończeniu zmywania
oraz informuje o konieczności uzupełnienia
płynu nabłyszczającego. Ponadto można
aktywować powiadamianie o kończących się
tabletkach do zmywania poprzez uruchomienie
licznika tabletek.

Innowacyjne patenty
dla komfortu i wydajności.
Turbosuszenie
Zeolith®

System Turbosuszenia Zeolith®
To autorskie rozwiązanie, wykorzystujące
specyficzne właściwości minerału
zeolit, znacznie podnosi sprawność
i efektywność zmywarek Siemens.
Ukryte na dnie zmywarki granulki
minerału współpracują aktywnie
z urządzeniem przez cały czas
jego użytkowania. Przy każdym cyklu,
podczas trybu suszenia, wchłaniają
wilgoć i przekształcają ją w ciepło,
skutecznie wspomagając i przyspieszając ten proces. W następnym cyklu,
pod wpływem wysokiej temperatury,
minerał odzyskuje swoje właściwości
absorpcyjne i granulki znów są gotowe
do wchłaniania wilgoci w trakcie
suszenia. Zmywarka z Turbosuszeniem
Zeolith® działa szybciej i zużywa
wyjątkowo niewiele energii.
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Oszczędne zarządzanie wodą
i energią pod kontrolą sensorów.

iQdrive

Supercicha

Super cicha generacja zmywarek
z silnikiem iQdrive
Mycie naczyń zawsze wiązało się
z hałasem. Ale to już przeszłość.
Nasze 45-centymetrowe zmywarki
nowej generacji należą do najcichszych
na rynku. Pracują z pełną energią
emitując zaledwie 43 dB – czyli są
cichsze niż komputer! Zawdzięczają
to specjalnej izolacji akustycznej
i bardzo cichemu silnikowi iQdrive.
Bezszczotkowy napęd iQdrive sprawia,
że silnik pracuje prawie bezszelestnie
i bez żadnych wibracji, generując
maksymalną moc i wydajność
– niezależnie od tego, jaki program
wybierzesz. Maksymalne wyciszenie
zmywarki uzyskaliśmy także dzięki
innowacyjnej pompie, która kontroluje
poziom wody w zmywarce i wyłącza się
natychmiast, gdy wody już nie ma.
W ten sposób wyeliminowaliśmy
irytujące odgłosy pompowania
towarzyszące zakończeniu zmywania.

Wymiennik
ciepła

aquaSensor

sensor
załadunku

Czujnik aquaSensor

Suszenie z wymiennikiem ciepła

Sensor załadunku

Czujnik aquaSensor najnowszej
generacji, jeszcze dokładniej bada
wiązką światła stopień zabrudzenia
wody. Jego precyzyjna ocena ma wpływ
na ilość świeżej wody, jaka zostanie
zużyta przy zmywaniu konkretnego
załadunku. Pozwala to zaoszczędzić
do 4 litrów wody w porównaniu
z programami do mocno zabrudzonych
naczyń.

Wymiennik ciepła pozwala wykorzystać energię zgromadzoną w raz
podgrzanej wodzie do następnego
etapu zmywania, co daje oszczędność
około 15% energii. Dzięki temu,
delikatne naczynia są dodatkowo
chronione przed szkodliwymi skokami
temperatur.

Przebieg programu zależy również od
stopnia zapełnienia zmywarki. Ocenia
to sensor załadunku i dozuje wodę
odpowiednio do ilości mytych naczyń.
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Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Innowacyjność
w każdym detalu.

Asystent
Dozowania

duoPower™

Asystent Dozowania
– większa moc działania
Najczęściej do zmywania są stosowane
multitabletki. Bywa, że osiądą
na dnie komory i nie zawsze mogą
być w pełni wykorzystane.
Asystent Dozowania zadba o to,
by tabletka wpadała do wnętrza
zmywarki trafiając bezpośrednio
do małego podajnika z przodu
górnego kosza. Ukierunkowany
strumień wody szybciej rozpuszcza
tabletkę i kontroluje rozprowadzenie
środka po zmywarce, co wpływa
na optymalny wynik zmywania.
Naturalnie ten system nie przeszkadza
w stosowaniu proszków, czy żeli.
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System duoPower™,
czyli podwójna moc mycia
z podwójnym ramieniem
spryskującym.
Zmywarki o szerokości 45 cm oferują
przełomowe rozwiązanie – system
podwójnych ramion spryskujących
duoPower™, gwarantujący optymalną
i oszczędną dystrybucję wody.
wody. Przecinające się z dwóch ramion
strumienie wody skutecznie docierają
do każdego zakątka pogłębionego
o 4 cm górnego kosza, podnosząc
wydajność i sprawność zmywania.
Ale to nie wszystko: kontrolowane,
precyzyjne spryskiwanie stwarza idealne
warunki mycia dla delikatnego szkła,
zapewniając kieliszkom i szklankom
nieskazitelną czystość i doskonały
wygląd.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

System aquaStop to gwarancja
suchego mieszkania
W przypadku jakiegokolwiek przecieku,
system aquaStop natychmiast przerywa
dopływ wody zamykając zawór bezpieczeństwa przy kranie. Nasze zmywarki
to 100% gwarancja niezawodności
działania systemu przez cały czas
użytkowania urządzenia. Nie trzeba
już pamiętać o zakręcaniu zaworu
dopływowego – system zadziała w każdej
sytuacji, więc można zaprogramować
czas pracy zmywarki na dowolną porę
dnia i nocy. W przypadku zalania
mieszkania spowodowanego przez
wadliwe działanie systemu aquaStop
marka Siemens zapewnia rekompensatę
szkód.*
* Więcej informacji w instrukcji obsługi i na stronie
www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

10 lat gwarancji na zabezpieczenie
wnętrza zmywarki
przed przerdzewieniem

10 lat gwarancji na zabezpieczenie
wnętrza zmywarki
przed przerdzewieniem
The future moving in.

Siemens Home Appliances

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Aby uwolnić użytkowników zmywarek od problemów
związanych z korozją metalowych elementów,
stworzyliśmy skuteczny system zapobiegania
rdzewieniu wnętrza i na tej podstawie udzielamy
dodatkowej gwarancji na 10 lat. Warunkiem uzyskania
gwarancji jest rejestracja online zmywarki w ciągu
8 tygodni od daty zakupu urządzenia lub daty wydania
urządzenia.

Szczegółowe zasady rejestracji oraz gwarancji
dostępne na stronie:
www.siemens-home.bsh-group.com/pl/10-lat-gwarancji
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Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Funkcjonalność i estetyka.

emotionLight™

emotionLight™ – intrygujący
blask nowego wzornictwa
Światło stanowi ważny element
architektoniczny i odgrywa coraz
większą rolę w tworzeniu odpowiedniego klimatu przy projektowaniu
wnętrz i wyposażeniu domów.
Zainspirowani światowymi trendami,
wzbogaciliśmy nowy model zmywarki
emotionLight™ o wbudowane diody,
emitujące niebieskie, łagodne światło.
Niebieski blask wypełnia wnętrze
zmywarki i emanuje z urządzenia
intrygującą poświatą tuż po uchyleniu
drzwi. Marka Siemens gwarantuje
bezusterkowe działanie źródła światła
przez cały czas eksploatacji zmywarki.

Zabezpieczenie
przed dziećmi

wyświetlacz TFT

Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości
– większy komfort obsługi
Zmywanie naczyń jest teraz jeszcze łatwiejsze. Nowy, wysokiej rozdzielczości
kolorowy wyświetlacz TFT, który zastosowaliśmy w naszych zmywarkach
ułatwia wybór programu zmywania i funkcji dodatkowych. Komunikaty
na wyświetlaczu w postaci ikon i tekstu pozwalają obsługiwać zmywarkę
w sposób szybki i intuicyjny. Kolorowy wyświetlacz TFT ma wysoki kontrast,
dużą rozdzielczość, a możliwość jego odczytywania pod dowolnym kątem
bardzo ułatwia obsługę.

antiFingerprint

Zabezpieczenie
przed uruchomieniem przez dzieci

antiFingerprint – bez śladów
palców na froncie zmywarki

4-sekundowe wciśnięcie tego przycisku
uaktywnia funkcję zabezpieczenia
zmywarki przed skutkami niepożądanego uruchomienia – wszystkie
przyciski z wyjątkiem Start/Stop
zostają w tym momencie zablokowane.
Potwierdzenie blokady pojawi się
na wyświetlaczu. Niektóre modele
mają dodatkowo mechaniczne
zabezpieczenie przed dziećmi
blokujące otwarcie drzwi podczas
pracy.

Dzięki nowej technologii obudowa
jest dużo łatwiejsza w pielęgnacji.
Wszystkie modele zmywarek marki
Siemens w kolorze silver inox pokryte
są warstwą ochronną, która skutecznie
chroni powierzchnię obudowy przed
widocznymi śladami po dłoniach.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Sterowanie touchControl
i system easyLock – technologia
dla komfortu obsługi
Zmywarki iQ700 wyróżniają się
stalowym panelem z sensorowym
sterowaniem touchControl. To idealne
rozwiązanie dla wszystkich kuchennych
sprzętów – do programowania
wystarczy lekkie dotknięcie. Pozbawiona
przycisków powierzchnia sprzyja
utrzymaniu czystości i cieszy oko
prostotą i elegancją. Wyświetlacz
tekstowy na bieżąco podaje wszystkie
ważne informacje o pracy zmywarki.
Kolejnym udogodnieniem w zmywarkach Siemens jest system easyLock,
który zadba o szczelne domknięcie
drzwi urządzenia, bez konieczności
użycia siły.
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Szuflada
vario3 Pro

Szuflada vario3

Szuflady vario3 Pro i vario3 – dodatkowy trzeci poziom załadunku
Szuflady vario3 Pro i vario3 służą
większej elastyczności załadunku.
Dodatkowy poziom załadunku
w zmywarce zapewnia miejsce
dla wszelkiego rodzaju sztućców
i akcesoriów kuchennych, co pozwala
lepiej zagospodarować wnętrze
urządzenia. Nowa szuflada vario3 Pro
została ulepszona i dzięki innowacyjnym
rozwiązaniom oferuje jeszcze większy
komfort. Znacznie pogłębiony został
tylny fragment szuflady – teraz
bezproblemowo zmieszczą się tam
np. większe łyżki wazowe, sitka,
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przeciskarki do ziemniaków, itd. Dzięki
dodatkowemu poziomowi w dolnym
koszu zmywarki nie jest już potrzebny
kosz na sztućce. Mamy więc dodatkowe
miejsce dla większej ilości talerzy (nawet
do 14 kompletów naczyń). W szufladzie
vario3 Pro wprowadzono niebieski
kolor dla oznakowania ruchomych
elementów: składanych uchwytów
oraz regulacji wysokości boków.
W ten sposób szybko i bez trudu
umieścisz w szufladzie jeszcze
większą ilość sztućców i drobnych
naczyń.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

rackMatic

3-poziomowy system rackMatic
– zmiana położenia górnego
kosza, bez wysiłku
Po obu stronach górnego kosza
znajdują się specjalne dźwignie,
dzięki którym nawet w pełni
załadowany kosz można wygodnie
regulować góra – dół. 3-poziomowy
system rackMatic pozwala ustawić
górny kosz na różnych wysokościach.

Elastyczny system koszy.
Przemyślany do ostatniego szczegółu.

Kosze
varioFlex Pro

Kosze
varioFlex

Touchpoints

Kosze VarioFlex Pro
– komfort i elastyczność
załadunku

Kosze varioFlex – maksymalna
elastyczność rozmieszczania
naczyń

Touchpoints – elastyczność
widoczna na pierwszy rzut
oka

Zmywarki pełnowymiarowe z koszami
varioFlex Pro zapewniają jeszcze większą
elastyczność załadunku. Dzięki 8 składanym elementom w dolnym koszu
oraz 6 w górnym, bez trudu można
przystosować przestrzeń do konkretnych
potrzeb. Dodatkowym udogodnieniem
jest dwurzędowy system uchwytów
służący bezpiecznemu ustabilizowaniu
12 wysokich kieliszków. Złożenie
wszystkich ruchomych elementów
w obu koszach sprzyja wygodnemu
rozmieszczeniu i skutecznemu myciu
garnków, waz, czy patelni. Również
mniejsze modele zmywarek o szerokości
45 cm wyposażone są w kosze varioFlex
Pro. W tym przypadku w dolnym koszu
mamy do dyspozycji 4, a w górnym
3 składane elementy. Zadbano też
o bezpieczne mycie szkła, umieszczając
w dolnym koszu dwa rzędy uchwytów
na 8 kieliszków.

System varioFlex pozwala na dużą
swobodę przy zagospodarowaniu
wnętrza. W górnym koszu mamy
do dyspozycji do 2 składanych
elementów, 2 półki na filiżanki
oraz uchwyt do mycia długich noży*.
W dolnym koszu znajduje się
do 4 składanych elementów*.
Taka konstrukcja sprzyja bardziej
efektywnemu wykorzystaniu
przestrzeni.

We wszystkich koszach varioFlex Pro
oraz niektórych koszach varioFlex
ruchome elementy zostały oznakowane
niebieskimi punktami Touchpoints,
dzięki czemu użytkownik od razu
dostrzega, które miejsca podlegają
regulacji. Wykorzystując składane
stelaże oraz zmieniając wysokość
górnego kosza, można szybko znaleźć
optymalny sposób na rozmieszczenie
naczyń i najlepiej wykorzystać
przestrzeń całej komory.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

* W zależności od modelu.
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Prosto do celu
– tak jak chcesz.

varioSpeed

varioSpeed
Plus

varioSpeed – światowy rekord
szybkości
Czas pędzi coraz szybciej i obsługujące
nas urządzenia muszą sprostać
wyższym wymaganiom. W modelach
speedMatic* mamy do dyspozycji
przydatną funkcję varioSpeed, która
na życzenie skraca czas trwania
każdego programu do 50%**.
Funkcja varioSpeed Plus to jeszcze
większa oszczędność czasu. Z jej
wykorzystaniem można zredukować
czas zmywania i suszenia naczyń
nawet do 66%**. Informacja
o skróceniu czasu natychmiast
pojawia się na wyświetlaczu.
Nie oznacza to spadku jakości
zmywania, naczynia zostaną umyte
tak samo perfekcyjnie, zachowując
klasę A w kategorii zmywania
i suszenia.
*W zależności od modelu.
**Nie dotyczy zmywania wstępnego oraz programów
krótkich.

brilliantShine
system

System brilliantShine
– imponujące efekty
System ten powstał w wyniku połączenia
czterech innowacyjnych funkcji w jednym
cyklu zmywania: suszenia z technologią
Zeolith®, opcji Extra Połysk, kontroli
twardości wody oraz programu szkło
40°C. Interakcja wszystkich składników
systemu zapewnia doskonałą jakość
mycia i suszenia szkła: po zakończeniu
cyklu szklane naczynia zachwycą idealną
przejrzystością i pięknym blaskiem.

Extra Połysk

Jeszcze więcej blasku
z funkcją Extra Połysk
Wystarczy wcisnąć przycisk funkcji
Extra Połysk, aby umyte naczynia zalśniły
intensywniej. Za wyjątkowy, błyszczący
efekt odpowiada zoptymalizowany proces
suszenia.
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Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Delikatnie

Intensywnie

Funkcje do zadań
specjalnych.

+
Strefa
Intensywna

Funkcja
Higiena Plus

Strefa Intensywna. U góry
zmywanie delikatne, na dole
mycie pod wysokim ciśnieniem

Funkcja Higiena Plus.
Niemowlę też skorzysta
z zalet zmywarki

Silnie zabrudzone garnki i patelnie
mogą być teraz zmywane bez obaw
wraz z delikatnymi naczyniami szklanymi.
Nowe zmywarki speedMatic oferują
korzystanie ze Strefy Intensywnej
w dolnym koszu, z podwyższonym
o 20% ciśnieniem wody. Uaktywnienie
Strefy Intensywnej w dolnym koszu
nie ma żadnego wpływu na działanie
programu w górnym. W ten sposób
z naczyń umieszczonych na dole
zostaną bez problemu usunięte
silniejsze zabrudzenia, a delikatne
naczynia u góry zostaną umyte z całą
ostrożnością. Teraz można liczyć
na optymalny efekt zmywania
przy mieszanym załadunku.

Zmywarki marki Siemens oferują
najwyższą higienę zmywania, z gwarancją
wyeliminowania wszelkich bakterii.
Dzięki podwyższonej temperaturze
suszenia i płukania, skutecznie
unieszkodliwione zostaje 99,9%
wszystkich bakterii i zarodków pleśni.
Funkcja Higiena Plus powoduje,
że niezależnie od wybranego programu
podczas fazy suszenia, temperatura
zostaje podwyższona do poziomu
powyżej 70°C. Jest to świetne
rozwiązanie problemu mycia naczyń
o szczególnych wymaganiach,
np. butelek dla niemowląt, słoików
do przetworów lub desek do krojenia.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Precyzyjne przystosowanie
do potrzeb.
45–65°C
Program
Automatyczny

Optymalne zmywanie
z programem auto 45-65°C
Program auto dba o jak najbardziej
ekonomiczną eksploatację zmywarki
z gwarancją świetnych efektów mycia.
Na podstawie kontroli sensorowej
program automatycznie dostosowuje
parametry cyklu pracy do faktycznych
potrzeb.

1h 65°C

Program 1h 65°C,
czyli pozmywane w godzinę –
szybko i skutecznie
Teraz można szybko umyć naczynia,
korzystając programu 1h 65°C
i po upływie godziny wyjąć je
ze zmywarki czyste i suche. Program
ten stanowi prawdziwy popis
doskonałej efektywności urządzeń
marki Siemens – na miarę nowych
czasów.

krótki 60ºC

cichy 50°C

szybki 45ºC

Program krótki 60°C – idealny
do codziennego użytku

Program cichy 50°C dla ochrony
spokoju domowników

Program szybki 45°C – czyste
i lśniące już za moment.

Innowacyjny i energooszczędny
program krótki 60°C umyje i wysuszy
do 14 kompletów zastawy stołowej
w czasie zaledwie 89 minut. Program
nadaje się idealnie do codziennego
zmywania i zapewnia doskonałe
efekty nawet przy pełnym obciążeniu.
Dzięki opatentowanej technologii
Zeolith® proces suszenia odbywa się
przy wyjątkowo niskim zużyciu
energii.

Nowe zmywarki nie zakłócają spokoju
w domu: w programie cichy 50°C
naczynia myte są praktycznie bezgłośnie!
To bardzo przydatne rozwiązanie
dla otwartych, wkomponowanych
w przestrzeń salonu, kuchni, które
stanowią centrum rodzinnego życia.
Aktywacja programu cichy 50°C
obniża głośność urządzenia co najmniej
1,5 raza*.

Ten program skraca czas zmywania
do minimum, gwarantując świetne
efekty po zaledwie 29 minutach.
Ekspresowe tempo sprawdza się
w przypadku mycia lekko zabrudzonych
naczyń i sprawdza się znakomicie
przy większych przyjęciach i imprezach
towarzyskich.
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* W stosunku do głośności programu referencyjnego
eco 50°C.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

szkło 40ºC

Machine Care

Program szkło 40°C – specjalista
od delikatnego mycia

Machine Care – optymalna
pielęgnacja zmywarki

Zmywanie o wyznaczonej
porze

Wyroby z cienkiego szkła wymagają
przy myciu szczególnie troskliwego
traktowania. Aby sprostać tym
wymaganiom, skonfigurowaliśmy
program szkło 40°C. W tym cyklu
zanieczyszczenia usuwane są w niskich
temperaturach – wyjątkowo ostrożnie,
ale niezwykle dokładnie. Po tym
następuje rozbudowana faza niezwykle
delikatnego suszenia. Wyniki są
imponujące: lśniące szkło, którego
nieskazitelną przejrzystością można
cieszyć się o wiele dłużej.

Przedstawiamy najprostszy sposób
na pozbycie się ze zmywarki wszelkich
zanieczyszczeń. Teraz wystarczy opróżnić
zmywarkę, dodać specjalny detergent
i uruchomić program Machine Care.
Po zaledwie 90 minutach z wnętrza
znikną wszystkie złogi kamienia
i tłuszczu, a zmywarka odzyska pełną
skuteczność mycia i będzie jak nowa.

Dzięki funkcji programowania czasu
startu, zmywarka może pracować
w nocy lub podczas nieobecności
domowników. Rozpocznie zmywanie
o konkretnej, wyznaczonej co do minuty
godzinie. Dzięki temu można bardziej
precyzyjnie zaplanować codzienne
obowiązki.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Punktem wyjścia są zwykle
konkretne potrzeby.
Klasyfikacja ułatwi wybór.
Dla ułatwienia decyzji o zakupie, podzieliliśmy nasze urządzenia na 4 linie: iQ700, iQ500,
iQ300 i iQ100. Każda z serii charakteryzuje się istotnymi funkcjami, dopasowanymi
do konkretnych potrzeb. To najkrótsza droga do wyboru produktu, który najlepiej spełni
wymagania przyszłych użytkowników.

iQ700

iQ500

iQ300

iQ100
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Dla miłośników perfekcyjnego połączenia
formy i funkcji. Zmywarki z tej grupy nie
tylko wkomponowują się w zabudowę
kuchni, ale są również niezwykle proste
w obsłudze – bezpośrednio lub zdalnie,
za pomocą internetu. Korzystając z aplikacji
Home Connect można teraz połączyć się
ze zmywarką przez smartfon, czy tablet
i zlecić mycie naczyń spoza domu. Zmywarki
Siemens są znane z wysokiej wydajności
i doskonałych efektów pracy, a system
brilliantShine zachwyca innowacyjną
metodą mycia i suszenia szkła, zapewniającą

wysokogatunkowym kieliszkom utrzymanie
nieskazitelnej przejrzystości i blasku przez
długi czas. Elastyczna regulacja ruchomych
elementów koszy varioFlex Pro pozwala
wygodnie i łatwo rozlokować każdy rodzaj
załadunku. Na frontowym panelu obsługi
z wyraźnym wyświetlaczem TFT,
bez problemu wybierzesz właściwy
program oraz odczytasz istotne dane:
czas trwania cyklu, czy fazy zmywania.
Linia iQ700 to elegancki i najprostszy
sposób na osiągnięcie idealnych efektów
zmywania.

Nowocześni, świadomi użytkownicy mają
zwykle wysokie wymagania wobec
sprzętu domowego. Szukają inteligentnych
rozwiązań i zwracają szczególną uwagę
na niskie zużycie wody i energii.
W zmywarkach, poza przyjaznymi
dla środowiska rozwiązaniami, cenią też
funkcjonalność, trwałość i komfort obsługi.

Modele z iQ500 doskonale spełniają te
wymagania. Oferują wyjątkowo łatwy
załadunek naczyń dzięki praktycznym
koszom varioFlex z elastyczną regulacją.
Poza czasem pozostałym do zakończenia
programu, wyświetlacz wskaże też brak
soli lub płynu nabłyszczającego.

Spełnią oczekiwania zwolenników
najwyższej jakości i dużych możliwości.
Modele z linii iQ300 oferują niezwykłą
łatwość załadunku i są prawdziwymi
ekspertami od mistrzowskiego wykorzystania przestrzeni dzięki koszom z regulowaną
wysokością. Czytelny wyświetlacz informuje
o czasie pozostałym do ukończenia
programu* oraz o potrzebie uzupełnienia

soli lub płynu nabłyszczającego.
Ze zmywarkami iQ300 praca w kuchni
staje się o wiele lżejsza, a ich użytkownicy
zyskują więcej wolnego czasu.

Dla poszukiwaczy niezawodnego sprzętu
dobrej jakości, biorących przede
wszystkim pod uwagę funkcjonalność
oraz stosunek jakości do ceny. Zmywarki
z grupy iQ100 spełnią te oczekiwania

z nawiązką. Dodatkowo, dzięki systemowi
aquaStop, gwarantują 100% ochronę
przed ewentualnymi szkodami
wyrządzonymi przez wodę. Przez cały
czas eksploatacji urządzenia.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

*W zależności od modelu.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Zmywarki – asortyment.
Korzystając z poniższej tabeli można szybko i łatwo znaleźć odpowiednie urządzenie.

Linia

Model

Klasa
efektywności
energetycznej*

Energia

Zużycie
wody
[l]

Poziom
hałasu
w db [A]
re
1 pW

Technologia
Home
Connect

Turobosuszenie
Zeolith®

Turbosuszenie
Zeolith®

Woda

emotion
Light™

Wyświetlacz

Asystent
Dozowania

aquaStop/
aquaSeneor

Elektroniczna/
mechaniczna blokada
urządzenia

Asystent
Dozowania

emotionLight™

aquaSensor

Zmywarki o szerokości 60 cm
SN 278I36UE

iQ700

A+++

7,7

42







2 x kolorowy
TFT



/

–/

SN 236I00NE

iQ300

A++

6,7

44

–

–

–





/

/–

SN 236I02KE

iQ300

A++

9,5

44

–

–

–





/

/–

SN 215I01AE

iQ100

A++

9,5

48

–

–

–





/

–/–

SR 256I01TE

iQ500

A+++

9,5

43

–









/

/–

SR 256I00TE

iQ500

A++

9,5

44

–

–







/

/–

SR 236I00ME

iQ300

A+

9,5

46

–

–

–





/

/–

iQ300

A+

8

48

–

–

–



–

/

–/–

Zmywarki o szerokości 45 cm

Zmywarka kompaktowa
SK 26E821EU
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*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Kosze

Funkcje dodatkowe

Szuﬂady Regulacja Składane
Półki
3 poziom wysokości elementy na ﬁliżanki
załadunku górnego w górnym/ w górnym/
kosza
dolnym
dolnym
koszu
koszu

Programy

varioSpeed

Extra
Połysk

Susze- Higiena Strefa
nie
Plus
IntenExtra
sywna

varioSpeed

Extra Połysk

Suszenie Extra

garnki
70ºC

auto

eco
50ºC

+
Funkcja
Higiena Plus

cichy
50ºC

szkło
40ºC

szybki
45ºC

1h
65ºC

krótki
60ºC

Machine
Care

Strona

Kosze

eco
Strefa
Intensywna

Garnki 70ºC

Program
Automatyczny

cichy 50°C

eco 50°C

szkło 40ºC

szybki 45ºC

1h 65°C

krótki 60ºC

Machine Care

szuflada
system
vario3 Pro rackMatic

6/8

2/2

Plus



–

















–





58

vario3

system
rackMatic

2/4

2/–

Plus

–



–









–



–



–



58

varioFlex

vario3

system
rackMatic

2/4

2/–

Plus

–



–









–



–



–



59

vario

–



–/2

2/–

Plus

–



–

–







–

–





–

–

59

varioFlex Pro vario3 Pro

system
rackMatic

3/4

1/1

Plus



–

–













–

–





60

varioFlex Pro vario3 Pro

system
rackMatic

3/4

1/1

Plus

–



–













–



–



60

system
rackMatic

2/2

1/–

Plus

–



–













–



–



61

–

–/–

–/–



–



–

–







–

–



–

–

–

62

varioFlex Pro
varioFlex

varioFlex

zwykłe

vario3

–
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Zmywarki o szerokości 60 cm, speedMatic

60
szerokość

60

7,7L
Woda

42 dB

13 kompletów
naczyń

Turbosuszenie
Zeolith®

6,7 L

Asystent
Dozowania

Szuflada
vario3 Pro

szerokość

Woda

44 dB

13 kompletów
naczyń

szkło 40ºC

szybki 45ºC

varioSpeed
Plus

Strefa
Intensywna

Suszenie Extra

Machine Care

Asystent
Dozowania

Szuflada vario3

Kosze
varioFlex

1h 65°C

aquaSensor

antiFingerprint

+
Kosze
varioFlex Pro

varioSpeed
Plus

Strefa
Intensywna

Extra Połysk

Funkcja
Higiena Plus

cichy 50°C

krótki 60ºC

emotionLight™

aquaSensor

antiFingerprint

Machine Care

MODEL
ZALETY

PARAMETRY TECHNICZNE
Pojemność [ilość kompletów]
Zużycie energii [kWh]/ rok**
Zużycie wody [l]/ rok**
Zużycie energii w programie eco 50°C [kWh]
Zużycie wody w programie eco 50°C [l]
Poziom hałasu [db (re1pW)]
PROGRAMY

Machine Care – program do czyszczenia zmywarki
FUNKCJE DODATKOWE

System hydrauliczny speedMatic
Sensor załadunku / aquaSensor
Wymiennik ciepła / Technika naprzemiennego zmywania
Asystent Dozowania
Elektroniczna regeneracja
Panel sterowania touchControl
Obsługa od góry
Wyświetlacz
Wybór czasu startu
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu
Elektroniczny wskaźnik braku nabłyszczacza i soli
Sygnał akustyczny na koniec programu
System koszy
Kolor koszy
Dodatkowy poziom załadunku
Regulacja wysokości kosza górnego
Składane elementy w górnym / dolnym koszu
Półki na ﬁliżanki w koszu górnym / dolnym
Uchwyt do mycia długich noży w koszu górnym / Touchpoints
Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
Kosz na sztućce w dolnym koszu
Elektroniczna blokada przycisków
Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
INNE
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SN 278I36UE
iQ700

SN 236I00NE
iQ300

Home Connect, Turbosuszenie Zeolith®,
System brilliantShine,
varioSpeed Plus, emotioLight™

Optymalizacja zużycia wody,
varioSpeed Plus,
antiFingerprint

13
211
2156
0,836
7,7
42

13
262
1876
0,92
6,7
44

8 programów:
garnki 70°C, auto 45-65°C, krótki 60°C,
eco 50°C, cichy 50°C, szybki 45°C
szkło 40°C, mycie wstępne

6 programów:
garnki 70°C, 1h 65°C, auto 45-65°C,
eco 50°C, szkło 40°C, mycie wstępne

■

■

Home Connect, varioSpeed Plus,
Higiena Plus, Strefa Intensywna,
Extra Połysk

varioSpeed Plus,
Strefa Intensywna,
Suszenie Extra

■

■

■/■

■/■

■/■

■/■

■

■

■

■

■

–

■

–

2 x kolorowy wyświetlacz TFT
1-24 h

■

1-24 h

■

■

■

■

■

–
varioFlex
srebrno-niebieskie
szuflada vario3
3-poziomowy system rackMatic
2/4
2/–
–/–
–
–

varioFlex Pro
srebrno-niebieskie
szuflada vario3 Pro
3-poziomowy system rackMatic
6/8
2/2
–/■
■

–
–

■

–
innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących ﬁltrów ■ aquaStop z gwarancją na cały czas
użytkowania produktu ■ możliwość zabudowy pod blatem ■ easyLock
■

■

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
WYMIARY URZĄDZENIA (WxSxG)

szkło 40ºC

Na stronie 63
845 x 600 x 600 mm

Na stronie 63
845 x 600 x 600 mm

*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki o szerokości 60 cm, speedMatic

60

60

9,5 L

szerokość

Woda

44 dB

13 kompletów
naczyń

Kosze
varioFlex

varioSpeed
Plus

Strefa
Intensywna

Suszenie Extra

aquaSensor

antiFingerprint

MODEL
ZALETY

PARAMETRY TECHNICZNE
Pojemność [ilość kompletów]
Zużycie energii [kWh]/ rok**
Zużycie wody [l]/ rok**
Zużycie energii w programie eco 50°C [kWh]
Zużycie wody w programie eco 50°C [l]
Poziom hałasu [db (re1pW)]
PROGRAMY

Machine Care – program do czyszczenia zmywarki
FUNKCJE DODATKOWE

szerokość

Woda

48 dB

12 kompletów
naczyń

szkło 40ºC

1h 65°C

Suszenie Extra

szybki 45ºC

1h 65°C

aquaSensor

varioSpeed
Plus

antiFingerprint

SN 215I01AE
iQ100

Strefa Intensywna,
varioSpeed Plus,
antiFingerprint

varioSpeed Plus, antiFingerprint,
Wygodne pokrętło ze zintegrowanym
przyciskiem Start

13
262
2660
0,92
9,5
44
6 programów:
garnki 70°C, 1h 65°C, auto 45-65°C,
eco 50°C, szkło 40°C,
mycie wstępne

12
258
2660
0,90
9,5
48
5 programów:
garnki 70°C, 1h 65 °C, auto 45-65°C,
eco 50°C, szybki 45°C,
–
varioSpeed Plus,
Suszenie Extra

■

■

■/■

■/■

■/■

■/■

■

■

■

■

–

–

–

–

■

■

1-24 h

1-24 h

■

■

■

■

–
varioFlex
srebrno-niebieskie
szuflada vario3
3-poziomowy system rackMatic
2/4
2/–
–/–
–
–

–
vario
srebrne
–

■

–
–

–
■

Asystent
Dozowania

SN 236I02KE
iQ300

■

Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu
Wskaźnik braku nabłyszczacza i soli
Sygnał akustyczny na koniec programu
System koszy
Kolor koszy
Dodatkowy poziom załadunku
Regulacja wysokości kosza górnego
Składane elementy w górnym / dolnym koszu
Półki na ﬁliżanki w koszu górnym / dolnym
Uchwyt do mycia długich noży w koszu górnym / Touchpoints
Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
Kosz na sztućce w dolnym koszu
Elektroniczna blokada przycisków
Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
WYMIARY URZĄDZENIA (WxSxG)

Szuflada vario3

varioSpeed Plus,
Strefa Intensywna,
Suszenie Extra

System hydrauliczny speedMatic
Sensor załadunku / aquaSensor
Wymiennik ciepła / Technika naprzemiennego zmywania
Asystent Dozowania
Elektroniczna regeneracja
Panel sterowania touchControl
Obsługa od góry
Wyświetlacz
Wybór czasu startu

INNE

Machine Care

9,5 L

Asystent
Dozowania

■

–/2
2/–
–/–
–
■

innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących ﬁltrów ■ aquaStop z gwarancją na cały czas
użytkowania produkt ■ możliwość zabudowy pod blatem ■ easyLock
Na stronie 63
845 x 600 x 600 mm

* W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
** Dotyczy 280 cykli zmywania w programie eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Na stronie 63
845 x 600 x 600 mm
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Zmywarki o szerokości 45 cm, speedMatic45

45

45

9,5 L

szerokość

Woda

43 dB

10 kompletów
naczyń

Turbosuszenie
Zeolith®

duoPower™

Asystent
Dozowania

Szuflada
vario3 Pro

Kosze
varioFlex Pro

varioSpeed
Plus

Strefa
Intensywna

Extra Połysk

szkło 40ºC

cichy 50°C

krótki 60ºC

emotionLight™

aquaSensor

antiFingerprint

MODEL

WYMIARY URZĄDZENIA (WxSxG)

60

10 kompletów
naczyń

duoPower™

Szuflada
vario3 Pro

Kosze
varioFlex Pro

varioSpeed
Plus

Strefa
Intensywna

Suszenie Extra

cichy 50°C

1h 65°C

emotionLight™

aquaSensor

antiFingerprint

Asystent
Dozowania

Machine Care

szkło 40ºC

Turbosuszenie Zeolith®,
varioSpeed Plus,
Szuflada vario3 Pro,
emotionLight™

varioSpeed Plus,
Szuflada vario3 Pro,
Bardzo cicha – 44 dB
emotionLight™

10
188
2660
0,66
9,5
43
6 programów:
garnki 70°C, krótki 60°C, auto 45-65°C,
eco 50°C, cichy 50°C, szkło 40°C

10
211
2660
0,75
9,5
44
6 programów:
garnki 70°C, 1h 65°C, auto 45-65°C,
eco 50°C, cichy 50°C, szkło 40°C

FUNKCJE DODATKOWE

NA WYPOSAŻENIU URZĄDZENIA
WYPOSAŻENIE DODATKOWE

44 dB

SR 256I00TE
iQ500

Machine Care – program do czyszczenia zmywarki

System hydrauliczny speedMatic
Sensor załadunku / aquaSensor
Podwójne ramię spryskujące duoPower™
Wymiennik ciepła / Technika naprzemiennego zmywania
Asystent Dozowania
Elektroniczna regeneracja
Wyświetlacz
Wybór czasu startu
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu
Wskaźnik braku nabłyszczacza i soli
Sygnał akustyczny na koniec programu
System koszy
Kolor koszy
Dodatkowy poziom załadunku
Regulacja wysokości kosza górnego
Składane elementy w górnym / dolnym koszu
Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu
Uchwyt do mycia długich noży w koszu górnym / Touchpoints
Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
Kosz na sztućce w dolnym koszu
Elektroniczna blokada przycisków
Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
INNE

Woda

SR 256I01TE
iQ500

ZALETY

PARAMETRY TECHNICZNE
Pojemność [ilość kompletów]
Zużycie energii [kWh]/ rok**
Zużycie wody [l]/ rok**
Zużycie energii w programie eco 50°C [kWh]
Zużycie wody w programie eco 50°C [l]
Poziom hałasu [db (re1pW)]
PROGRAMY

Machine Care

9,5 L

szerokość

■

■

■

varioSpeed Plus,
Strefa Intensywna,
Extra Połysk

varioSpeed Plus,
Strefa Intensywna,
Suszenie Extra

■

■

■/■

■/■

■

■

■/■

■/■

■

■

■

■

■

■

1-24 h

1-24 h

■

■

■

■

–
varioFlex Pro
srebrno-niebieskie
szuflada vario3 Pro
3-poziomowy system rackMatic
3/4
1/1
–/■

–
varioFlex Pro
srebrno-niebieskie
szuflada vario3 Pro
3-poziomowy system rackMatic
3/4
1/1
–/■

■

■

–

–

■

■

–
–
innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów ■ aquaStop z gwarancją
na cały czas użytkowania produktu ■ możliwość zabudowy pod blatem ■ easyLock
–
–
Na stronie 63
Na stronie 63
845 x 450 x 600 mm

845 x 450 x 600 mm

* W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
** Dotyczy 280 cykli zmywania w programie eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki o szerokości 45 cm, speedMatic45

45

9,5 L

szerokość

Woda

46 dB

10 kompletów
naczyń

duoPower™

Szuflada vario3

Kosze
varioFlex

varioSpeed
Plus

Strefa
Intensywna

Suszenie Extra

cichy 50°C

1h 65°C

aquaSensor

antiFingerprint

MODEL

SR 236I00ME
iQ300

ZALETY

varioSpeed Plus,
Szuflada vario3,
Bardzo cicha – 46 dB

PARAMETRY TECHNICZNE
Pojemność [ilość kompletów]
Zużycie energii [kWh]/ rok**
Zużycie wody [l]/ rok**
Zużycie energii w programie eco 50°C [kWh]
Zużycie wody w programie eco 50°C [l]
Poziom hałasu [db (re1pW)]
PROGRAMY

Asystent
Dozowania

Machine Care

szkło 40ºC

10
237
2660
0,84
9,5
46
6 programów:
garnki 70°C, 1h 65°C, auto 45-65°C, eco 50°C, cichy 50°C, szkło 40°C

Machine Care – program do czyszczenia zmywarki

■

FUNKCJE DODATKOWE

System hydrauliczny speedMatic
Sensor załadunku / aquaSensor
Podwójne ramię spryskujące duoPower™
Wymiennik ciepła / Technika naprzemiennego zmywania
Asystent Dozowania
Elektroniczna regeneracja
Wyświetlacz
Wybór czasu startu
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu
Wskaźnik braku nabłyszczacza i soli
Sygnał akustyczny na koniec programu
System koszy
Kolor koszy
Dodatkowy poziom załadunku
Regulacja wysokości kosza górnego
Składane elementy w górnym / dolnym koszu
Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu
Uchwyt do mycia długich noży w koszu górnym / Touchpoints
Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
Kosz na sztućce w dolnym koszu
Elektroniczna blokada przycisków
Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
INNE
NA WYPOSAŻENIU URZĄDZENIA
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
WYMIARY URZĄDZENIA (WxSxG)

varioSpeed Plus,
Strefa Intensywna,
Suszenie Extra
■
■/■
■
■/■
■
■
■

1-24 h
■
■

–
varioFlex
srebrno-niebieskie
szuflada vario3
3-poziomowy system rackMatic
2/2
1/–
–/–
–
–
■

■

–
innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów ■ aquaStop z gwarancją na cały czas
użytkowania produktu ■ możliwość zabudowy pod blatem ■ easyLock
–
Na stronie 63
845 x 450 x 600 mm

* W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
** Dotyczy 280 cykli zmywania w programie eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Zmywarka kompaktowa

45

8L

wysokość

Woda

48 dB

6 kompletów
naczyń

Suszenie Extra

szybki 45ºC

aquaSensor

antiFingerprint

MODEL

varioSpeed

SK 26E821EU
iQ300
varioSpeed,
aquaStop

ZALETY

PARAMETRY TECHNICZNE
Pojemność [ilość kompletów]
Zużycie energii [kWh]/ rok**
Zużycie wody [l]/ rok**
Zużycie energii w programie eco 50°C [kWh]
Zużycie wody w programie eco 50°C [l]
Poziom hałasu [db (re1pW)]
PROGRAMY

6
174
2240
0,61
8
48
6 programów:
garnki 70°C
auto 45-65°C
eco 50°C
szybki 45°C,
delikatny 40°C
mycie wstępne

FUNKCJE DODATKOWE

varioSpeed
Suszenie Extra

Kosz
Kolor kosza
aquaSensor
Sensor załadunku
Elektroniczna regeneracja

zwykły
srebrny
■
■
■

Pokrętło ze zintegrowanym
przyciskiem Start
Wybór czasu startu
Elektroniczny wskaźnik braku
nabłyszczacza i soli
easyLock
aquaStop
Innowacyjny 3-częściowy system ﬁltrów
Elektroniczna blokada przycisków
Mechaniczne zabezpieczenie
przed otworzeniem przez dzieci
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
WYMIARY URZĄDZENIA (WxSxG)
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■

1-24 h
■
■
■
■

–
–
Na stronie 63
450 x 551 x 500 mm

* W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
** Dotyczy 280 cykli zmywania w programie eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

SN 236I00NE

SN 236I02KE

SN 215I01AE

SR 256I01TE

SR 256I00TE

SR 236I00ME

Wyposażenie dodatkowe
Model

Zmywarki
o szerokości 45 cm

SN 278I36UE

Zmywarki
o szerokości 60 cm

Zmywarka
kompaktowa
SK 26E821EU

Wyposażenie dodatkowe

■

■

■

■

■

■

■

–

■

■

■

■

■

■

■

–

–

–

–

■

–

–

–

–

■

■

■

–

–

–

–

–

–

–

–

–

■

■

■

–

■

■

■

■

–

–

–

–

SZ 73000
Zestaw składający się z 4 elementów:
 głowica do mycia blach
 dodatkowy, mały koszyk na sztućce
 uchwyt do mycia butelek
 uchwyty do mycia kubków.

Do zmywarek speedMatic SN...
i SR...

SZ 73300
Stojak do mycia 4 wysokich
kieliszków do wina.
Do zmywarek speedMatic
SN... i SR… ze składanymi
półkami w dolnym koszu.

SZ 73001
Kaseta do mycia srebrnych
sztućców do zmywarek
speedMatic SN... i SR... bez dodatkowego poziomu załadunku, vario3 i vario3 Pro

SZ 73100
Kosz na sztućce.
Do zmywarek speedMatic SN...,
które mają vario3 i vario3 Pro – dodatkowy
poziom załadunku.

SZ 73145
Kosz na sztućce. Do zmywarek
speedMatic SR…, które mają vario3 i vario3 Pro
– dodatkowy poziom załadunku.

SZ 73640
Kosz do mycia długich szklanek
i kieliszków. Tylko do zmywarek
o szerokości 60 cm ze składanymi półkami
w dolnym koszu.

* W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
** Dotyczy 280 cykli zmywania w programie eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu
kataloguzdjęcia
zdjęciaurządzeń
urządzeńsąsąpoglądowe.
poglądowe.

63

58

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Wolnostojące
chłodziarko-zamrażarki
iSensoric – nowy wymiar komfortu i świeżości.

Profesjonalizm urządzeń chłodniczych marki Siemens
oparty jest na innowacyjnej technologii oraz wzornictwie
najwyższej klasy. W praktyce oznacza to konkretne
korzyści: idealne warunki przechowywania żywności,
a także wyjątkowo oszczędną i komfortową eksploatację.
Nad pracą naszych urządzeń czuwa inteligentna
technologia sterowania iSensoric, która kontroluje
nieustannie temperaturę i reaguje na każdą zmianę,
przywracając optymalne ustawienia. Nawet najmniejsze
wahania temperatury mają wpływ na warunki panujące
we wnętrzu chłodziarki, w tym oczywiście na świeżość
żywności. Aby temu zapobiec, czujniki freshSense
mierzą stale temperaturę na zewnątrz i wewnątrz
komory, a automatyczny system sterowania natychmiast
przywraca właściwe wartości. Utrzymywanie właściwej
temperatury zapewnia wysoki poziom efektywności
i wyjątkowo cichą pracę urządzenie. W wielu chłodziarkozamrażarkach marki Siemens zastosowaliśmy
energooszczędny system noFrost, deﬁnitywnie
eliminujący konieczność rozmrażania. Na wygodę
użytkowania ma też wpływ funkcjonalne i ergonomiczne
wnętrze z nowymi elementami wyposażenia.
Przezroczysta szuflada hyperFresh z aplikacjami
ze stali szlachetnej została specjalnie przystosowana
do przechowywania owoców i warzyw. Odpowiednia
wilgotność i doskonała cyrkulacja powietrza w szufladzie
sprawiają, że zachowają świeżość i apetyczny wygląd
znacznie dłużej.
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Świeże, świeższe, hyperFresh.
Optymalne warunki dla żywności.

Dopasowany, niezależny, zrównoważony – to ważne wartości kształtujące obraz współczesnego człowieka.
W świecie takich wartości istotną rolę pełni zdrowa dieta ze stałym dostępem do świeżych produktów.
Aby jak najlepiej sprostać tej potrzebie, marka Siemens wprowadziła do domów system długotrwałego
przechowywania świeżej żywności. System hyperFresh pozwala na utrzymanie świeżości zdecydowanie dłużej,
w hyperFresh Plus – do 2 razy dłużej, a w hyperFresh Premium aż do 3 razy dłużej.

hyperFresh
premium 0ºC

hyperFresh
plus

hyperFresh

hyperFresh premium 0°C
– trzykrotnie dłuższa
świeżość

Szuflada hyperFresh plus
– sposób na dwukrotnie
dłuższą świeżość

hyperFresh – świeżość
i soczystość owoców i warzyw
na dłużej

Świeży smak do trzech razy dłużej.
Teraz jest to tak proste, jak nigdy dotąd.
Wystarczy umieścić produkty w szufladach hyperFresh premium 0°C.
W dolnej szufladzie można przechować
wyjątkowo długo świeże mięso i ryby.
Górna, z regulowaną wilgotnością,
przeznaczona jest specjalnie dla owoców
i warzyw. Pokrętło z trzema ustawieniami
pozwala wybrać odpowiedni poziom
wilgotności: maksymalny dla warzyw,
średni dla zawartości mieszanej
i najniższy dla owoców.

Szuflada hyperFresh plus powstała
z myślą o przedłużeniu świeżości
owoców i warzyw. Dzięki możliwości
regulowania poziomu wilgotności,
gwarantujemy optymalny klimat
dla przechowywanych produktów,
a pofalowane dno szuflady zapewnia
lepszą cyrkulację i dopływ powietrza
z każdej strony. W ten sposób dwukrotnie można przedłużyć świeżość
przechowywanych warzyw i owoców,
a także mięsa i ryb oraz zachować
ich cenne wartości: smak, witaminy
i składniki odżywcze.

W szufladzie hyperFresh z regulowaną
wilgotnością, zapasy owoców i warzyw
pozostaną świeże i jędrne o wiele
dłużej. Ustawiając poziom wilgotności
przy pomocy suwaka, można stworzyć
odpowiednie warunki każdemu
z przechowywanych produktów.

hyperFresh
premium
Maliny

chłodziarka

8

6

Brzoskwinie

34

12
13

Brokuły

22

Szpinak

7

6

Pierś z kurczaka

6

2

Mięso

3

1,5

Czas przechowywania (w dniach).
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Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Świeże do 3 razy
dłużej

hyperFresh
premium 0ºC

Świeże do 2 razy
dłużej

hyperFresh
plus

Dłużej świeże

hyperFresh

hyperFresh premium

hyperFresh plus

hyperFresh

Temperatura

Stała temperatura bliska 0°C

do 2 – 4 °C niższa niż
w pozostałych strefach chłodziarki

do 2 – 4 °C niższa niż
w pozostałych strefach chłodziarki

Regulacja
wilgotności

Kontrola i ustawienie wilgotności
w szuladach hyperFresh premium
pozwala wybrać odpowiedną
wilgotność w zależności od
zawartości

Pokrętło z trzema ustawieniami
pozwala wybrać odpowiedni poziom
wilgotności. Pofalowane dno szuflady
zapewnia lepszą cyrkulację i dopływ
powietrza z każdej strony

Pokrętło z trzema ustawieniami
pozwala wybrać odpowiedni poziom
wilgotności

Zalecane
artykuły

Strefa sucha:
niska wilgotność
dla ryb, mięsa i jaj

Ryby i mięso

Ryby i mięso

Owoce i warzywa

Owoce i warzywa

Ryby i mięso oraz owoce i warzywa
pozostają do 2 razy dłużej świeże

Dzięki regulowanej wilgotności
warzywa i owoce pozostają dłużej
świeże

Strefa wilgotna:
wysoka wilgotność
dla owoców i warzyw
Korzyści

Żywność pozostaje do 3 razy dłużej
świeża w szufladach hyperFresh
premium 0 °C

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Praktyczna i elegancka
kombinacja twinCenter.
Wyjątkowy komfort użytkowania.
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Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Modele twinCenter, chłodziarki i zamrażarki, pozostawiają
użytkownikom wolność wyboru. Można korzystać z nich w tradycyjny
sposób, ale wystarczy specjalny łącznik, aby uzyskać idealne, funkcjonalne
zestawienie w stylu Side by Side. Oba urządzenia oferują nie tylko
wyjątkowy komfort użytkowania, ale też wysoką wartość wizualną.
Eleganckie drzwi ze stali szlachetnej kryją najnowszą technologię,
dostępną w ekskluzywnej linii
coolEfficiency.

Optymalne warunki przechowywania
O właściwe warunki przechowywania
żywności dba system elektronicznej
kontroli temperatury z wyświetlaczem
LED. W chłodziarce KS 36VVI3P
wydzielono specjalną strefę z regulacją
wilgotności, a liczne półki i stelaż
pozwalają na elastyczne zagospodarowanie wnętrza i uzyskanie najlepszego
klimatu dla każdego produktu.
W chłodziarce KS 36FPI3P znajduje się
strefa hyperFresh premium, w której
panuje temperatura bliska 0°C i przedłuża
trzykrotnie świeżość przechowywanej
żywności. Na drzwiach chłodziarki
umieszczono specjalną półkę, na zimne
napoje coldTray. Dzięki odpowiedniej

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

cyrkulacji zimnego powietrza panuje tam
temperatura o 2°C niższa w stosunku
do temperatury chłodziarki.
Zamrażarki oferują technologię noFrost
i wygodne schowki z uchylnymi
drzwiami oraz szuflady bigBox.
W pojemnym wnętrzu chłodziarki
i zamrażarki zmieści się ogromna
ilość produktów. Poza doskonałym
wyposażeniem wnętrz oraz powłoką
antiFingerprint na drzwiach,
uwagę zwraca pierwszorzędna
jakość materiałów oraz innowacyjne
rozwiązania.
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Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Side by Side – aktualne trendy
w dziedzinie wzornictwa.
Więcej miejsca, więcej wygody.

Modele Side by Side marki Siemens sprawią prawdziwą przyjemność najbardziej wymagającym użytkownikom.
Dzięki innowacyjnym systemom i wzornictwie najwyższej klasy oferują nieznany dotąd komfort przechowywania
żywności. Szczycą się też najlepszą efektywnością energetyczną w stosunku do pojemności. Przestronne
i doskonale zorganizowane wnętrze z efektownym oświetleniem oferuje wiele wygodnych rozwiązań,
ograniczających obsługę urządzenia do niezbędnego minimum.

Wnętrze w nowym świetle
W modelach Side by Side można
znaleźć wiele technicznych usprawnień
służących komfor towi. Jednym z nich
jest oszczędne i efektowne diodowe
oświetlenie LED na tylnej ścianie,
które zapewnia eleganckie i jednorodne
rozświetlenie całego wnętrza. Moc lamp
diodowych jest około 10 razy większa
od standardowych żarówek. Równie
istotny jest fakt, że nie wymagają wymiany! Diody LED są cenione za długi
okres użytkowania i wydajności energii.

Dystrybutor i mini bar –
komfort jeszcze
przed otwarciem drzwi

Oszczędnie i efektywnie
– systemy na straży idealnych
parametrów
Jesteśmy znani z konsekwentnej
realizacji programu ekologicznego.
W urządzeniach Side by Side wprowadziliśmy energooszczędne ustawienia:
tryb Eco mode i wakacyjny, które
pozwalają oszczędzić energię.
W modelach Side by Side nie mogło
zabraknąć systemu noFrost, który
kładzie kres rozmrażaniu i eliminuje
oszranianie produktów. Istotną rolę
pełni też niezależny obieg temperatury w zamrażarce i części chłodzącej,
co zapewnia całkowitą separację
obu części. Wszystkie te systemy
gwarantują lepszą efektywność
i energooszczędność.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Różnorodne drinki dla każdego?
Nic łatwiejszego! Dystrybutor w drzwiach
zamrażarki udostępnia wybór kilku funkcji,
oferując lód w kostkach, lód kruszony
lub schłodzoną wodę. O jej krystaliczną
czystość i dobry smak dba wbudowany
filtr. Zewnętrzna dystrybucja eliminuje
ciągłe sięganie do wnętrza urządzenia,
przeciwdziałając wahaniom temperatury
i zdecydowanie usprawniając obsługę
gości.
Z niektórych praktycznych rozwiązań
można skorzystać przed otwarciem
drzwi. Z lewej strony jest dystrybutor
do lodu oraz schłodzonej wody,
po stronie prawej usytuowany został
podręczny mini bar. To doskonałe
miejsce na napoje i produkty, po które
można sięgać przygotowując drinki.
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Piękno i jakość.
Rozwiązania pełne udogodnień.

antiFingerprint

Powłoka antiFingerprint
– bez śladów palców
Dzięki nowatorskiej technologii
materiałowej front ze stali szlachetnej
jest dużo łatwiejszy w pielęgnacji.
Zastosowanie specjalnej powłoki
antiFingerprint skutecznie chroni
powierzchnię obudowy przed widocznymi śladami po dłoniach.

Wygoda w każdym detalu
Prosty patent umożliwiający
odchylanie półek na drzwiach
zamrażarki znakomicie ułatwia
rozmieszczanie produktów i pozwala
maksymalnie wykorzystać całą wolną
przestrzeń. W części chłodzącej znajduje się szuflada na warzywa z manualnie kontrolowanym poziomem
wilgotności. W ten sposób można
zapewnić różnym produktom
odpowiednie warunki, utrzymując je
dłużej w doskonałej kondycji.

No distance

No distance – idealne dopasowanie bez odstępu*
Nowa technologia No distance zmieniła specyﬁkę instalowania
chłodziarko-zamrażarek noFrost, umożliwiając postawienie urządzeń
bezpośrednio przy ścianie bocznej lub w ciągu mebli kuchennych
bez konieczności zachowywania odstępów. Dodatkowo specjalna konstrukcja
chłodziarko-zamrażarek zapewnia pełny dostęp do zawartości komór,
umożliwiając wysuwanie szuflad i półek już przy 90° kącie otwarcia drzwi.
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*Dotyczy wyłącznie urządzeń twinCenter.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Technologia noFrost
Nigdy więcej rozmrażania.

System
multiAirflow

System multiAirflow
– jednakowa temperatura
na wszystkich poziomach
Udoskonalony system multiAirflow
działa jeszcze bardziej skutecznie,
zapewniając lepszą cyrkulację powietrza, a tym samym stabilną temperaturę
na wszystkich poziomach. Zarówno
w zamrażarce, jak i w komorze chłodzącej utrzymywana jest wyrównana
temperatura, która szybciej się
stabilizuje po otwarciu drzwi.

supermrożenie

superchłodzenie

Funkcje supermrożenia
i superchłodzenia – sposoby
na oszczędne mrożenie
i chłodzenie
Funkcja supermrożenia sprawia,
że przy zamrażaniu świeżej żywności
nie wzrasta temperatura w zamrażarce.
Jeśli ma być wykorzystana maksymalna
wydajność zamrażarki funkcję należy
uruchomić na 24 godziny przed włożeniem do niej nowych produktów –
wyłączenie następuje automatycznie
po osiągnięciu odpowiedniej
temperatury w zamrażarce.

Funkcję superchłodzenie należy
włączyć przy wkładaniu do chłodziarki
większych zakupów. Temperatura
we wnętrzu zostanie czasowo
obniżona, więc nowe produkty
zostaną szybciej schłodzone.
Wyłączenie funkcji następuje
automatycznie po 6 godzinach.

Download and install
Home Connect App

Home Connect – zdalne zarządzanie chłodziarką.
Połączenie z chłodziarką przez aplikację Home Connect pozwala kontrolować
zdalnie stan chłodziarki oraz reagować na ewentualne problemy. Wbudowana
kamera zapewnia wgląd do wnętrza i ocenę stanu zapasów, aplikacja
powiadamia też o każdej nieprawidłowości w działaniu urządzenia, umożliwiając
natychmiastowe skorygowanie błędów za pośrednictwem smartfona lub tabletu.
Sterowanie parametrami i trybami chłodzenia spoza domu zapobiega awariom
i sprzyja oszczędnej eksploatacji, istotnym udogodnieniem jest też natychmiastowy dostęp do pomocy serwisowej oraz do bazy informacji o wartościach
oraz warunkach przechowywania żywności.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

noFrost

Bez rozmrażania –
bez problemów
W klasycznych modelach produkty
i ścianki zamrażarki pokryte są warstwą
lodu i szronu, którą należy regularnie
usuwać. Wpływa to równocześnie
na wydajność urządzenia, jak i dostępną
w nim przestrzeń. Technologia
Full noFrost całkowicie zrewolucjonizowała stosowaną przez lata metodę
zamrażania.

Sekret bezobsługowych chłodziarko-zamrażarek polega na skutecznym
odprowadzeniu wilgoci z wnętrza
za pomocą wymuszonego obiegu
powietrza. Dzięki cyrkulacji powietrza
wilgoć trafia do parownika, gdzie
zamienia się w lód, który podgrzewany
przez grzałkę rozpuszcza się, a następnie
zostaje odparowany. W ten sposób
we wnętrzu panują idealne warunki
wpływające w istotny sposób
na przedłużenie czasu przechowywania
produktów i zachowanie ich wartości
odżywczych oraz smaku.
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Punktem wyjścia są zwykle
konkretne potrzeby.
Klasyﬁkacja ułatwi wybór.
Dla ułatwienia decyzji o zakupie, podzieliliśmy nasze urządzenia chłodzące na trzy linie:
iQ700, iQ500, iQ300. Każda z serii charakteryzuje się istotnymi funkcjami, dopasowanymi
do konkretnych potrzeb. To najkrótsza droga do wyboru produktu, który najlepiej spełni
wymagania przyszłych użytkowników.

iQ700

iQ500

iQ300
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Kuchnia stanowi prawdziwą wizytówkę
gospodarzy: jest piękna, funkcjonalna
i perfekcyjnie zaaranżowana. Chłodziarko-zamrażarka powinna podkreślić
ekskluzywną klasę domowego ogniska.
Linia iQ700 zachwyca nie tylko wizualną
jakością kolorowych, szklanych frontów
wykończonych matową stalą nierdzewną.
Jej doskonale zorganizowane wnętrze
zapewnia optymalne warunki dla wszelkich
produktów spożywczych. Strefa świeżości

hyperFresh premium oferuje przestrzeń
z regulowaną temperaturą oraz wilgotnością
powietrza – wilgotny klimat pozwala
przechować trzykrotnie dłużej owoce
i warzywa, suchy – mięso i ryby. Istotne
parametry i sterowanie ustawieniami
dostępne są z zewnątrz na wyświetlaczu
touchControl. W ten sposób można uzyskać
najlepsze efekty w najprostszy sposób.

Przy nastawieniu na nowoczesne, ale trwałe
i przyjazne środowisku rozwiązania
w gospodarstwie domowym, odpowiednim
wyborem będzie ponadczasowa, elegancka
linia iQ500. Chłodziarko-zamrażarki z tej
grupy, poza maksymalną wydajnością
energetyczną, oferują szereg udogodnień
dla miłośników zdrowych i świeżych
posiłków. W szufladach hyperFresh plus
z regulacją wilgotności powietrza nawet
najdelikatniejsze produkty pozostaną świeże
zdecydowanie dłużej, a wyświetlacz

touchControl pozwoli z łatwością ustawić
odpowiednią temperaturę i tryb chłodzenia.
Chłodziarki wyposażone w moduł WLAN
umożliwiają połączenie z chłodziarką
poprzez aplikację Home Connect,
otwierającą drogę do zdalnego zarządzania
urządzeniem za pośrednictwem smartfona
lub tabletu. W przypadku problemów,
np. wzrostu temperatury, aplikacja wysyła
informację, udostępniając korektę
parametrów.

W gospodarstwie osób prowadzących
nowoczesny, intensywny styl życia,
chłodziarko-zamrażarka powinna
bez problemu zmieścić duże, przywożone
raz w tygodniu zapasy. Wiąże się to
również z koniecznością zachowania
świeżości i dobrej kondycji produktów
tak długo, jak to możliwe. Linia iQ300

z szufladą hyperFresh spełnia te
oczekiwania, oferując specjalne miejsce
na owoce i warzywa. Tu żywność
pozostanie świeża zdecydowanie dłużej –
dzięki regulacji poziomu wilgotności.
Łatwy odczyt oraz regulację innych
parametrów udostępnia praktyczny
wyświetlacz touchControl.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Wolnostojąca
chłodziarko-zamrażarka
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Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka
204
System
multiAirflow

wysokość

antiFingerprint

Electronic

varioZone

noFrost

No distance

supermrożenie

superchłodzenie

hyperFresh
plus

LED Light

MODEL
PARAMETRY TECHNICZNE
Kolor drzwi / Kolor boków
Pojemność całkowita [l]
Zużycie energii** [kWh/rok]
Poziom hałasu [db (A) re1pW]
Klasa klimatyczna
KOMFORT UŻYTKOWANIA
Technologia noFrost
Elektroniczna regulacja temperatury
Wyświetlacz
Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu temperatury w zamrażarce
Funkcja Memory
Sygnał otwartych drzwi
CHŁODZIARKA (strona prawa)
Pojemność [l]
superchłodzenie
multiAirflow
Wentylator
Ilość półek
Ilość szuflad
Ilość półek na drzwiach
Zamykana półka na masło /sery
System świeżości
Oświetlenie
ZAMRAŻARKA (strona lewa)
Pojemność [l]
supermrożenie
Zdolność zamrażania [kg/24h]
Przechowywanie w przypadku awarii [h]
Ilość szuflad
varioZone
WYMIARY URZĄDZENIA*** (WxSxG)

KG 39NHXEP, iQ500
ciemny inox, stal szlachetna, powłoka antiFingerprint, No distance

366
279
39
SN-T
■
■

LCD
■
■
■

279
■
■

–
5 półek z bezpiecznego szkła, w tym 3 o regulowanej wysokośc

3
4 półki na drzwiach, w tym 1 zamykana półka na masło / sery
■

1 szuflada hyperFresh Plus z regulacją wilgotności: owoce i warzywa pozostaną dłużej świeże,
2 szuflady hyperFresh Plus 0° C: zachowa świeżość ryb i mięsa dłużej

LED
87
■

14
16
3 przezroczyste szuflady
■

2040 x 600 x 660 mm

Głębokość z uchwytem
INNE
Możliwość regulacji wysokości
Montaż drzwi (z możliwością zamiany strony)
Pojemnik na jajka / Pojemnik na kostki lodu
Wkłady akumulacyjne zimna
No distance – możliwość dostawiania do ściany bocznej mebli
lub do wnęki bez konieczności zachowania odstępu
Rysunki montażowe

Drzwi zamocowane prawostronnie
3/1
2
■

Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.
***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Konﬁguracje typu Side by Side, twinCenter

Model
PARAMETRY TECHNICZNE
Kolor drzwi
Kolor boków
Pojemność całkowita [l]
Zużycie energii** [kWh/rok]
Poziom hałasu [db (A) re1pW]
Klasa klimatyczna
KOMFORT UŻYTKOWANIA
Technologia noFrost
Elektroniczna regulacja temperatury
Wyświetlacz
Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu
temperatury w zamrażarce
CHŁODZIARKA
Pojemność [l]
superchłodzenie
Automatyczne odszranianie
Wentylator
Ilość półek

186

186

wysokość

wysokość

Electronic

Electronic

noFrost

lowFrost

hyperFresh
premium 0ºC

hyperFresh

freshSense

freshSense

Oświetlenie LED

Oświetlenie LED

antiFingerprint

antiFingerprint

KS 36FPI3P, iQ700

KS 36VVI3P, iQ300

chłodziarka

chłodziarka

stal szlachetna
inox metalic
300
127
41
SN-T

stal szlachetna
inox metalic
346
112
39
SN-T

■

–

■

■

LCD
–

LED
–

300

346

■

■

■

■

■

■

5 / w tym 3 o regulowanej wysokości,
3 x easyAccess Shelf

7 / w tym 5 o regulowanej wysokości,
6 x easyAccess Shelf

Stelaż na butelki
Ilość szuflad
Ilość półek na drzwiach
Zamykana półka masło/sery
Oświetlenie
WYMIARY URZĄDZENIA*** (WxSxG)

rozkładana półka Flex
3 hyperFresh premium
4

chromowany
1 hyperFresh
5

■

■

LED
1860 x 600 x 650 mm

LED
1860 x 600 x 650 mm

Głębokość z uchwytem
Szerokość z otwartymi drzwiami kąt 90°

690 mm
640 mm

690 mm
640 mm

lewostronny

lewostronny

INNE
Montaż drzwi (z możliwością zamiany strony)
Możliwość regulacji wysokości
Łącznik do zestawu
Rysunki montażowe
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■

■

KS 36ZAL00

KS 36ZAL00

Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.
***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

186

186

wysokość

wysokość

Electronic

Electronic

noFrost

noFrost

freshSense

freshSense

bigBox

bigBox

iceTwister

antiFingerprint

Oświetlenie LED

antiFingerprint

Model
PARAMETRY TECHNICZNE
Kolor drzwi
Kolor boków
Pojemność całkowita [l]
Zużycie energii** [kWh/rok]
Poziom hałasu [db (A) re1pW]
Klasa klimatyczna
KOMFORT UŻYTKOWANIA
Technologia noFrost
Elektroniczna regulacja temperatury
Wyświetlacz
Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu
temperatury w zamrażarce
ZAMRAŻARKA
Pojemność [l]
supermrożenie
Zdolność zamrażania [kg/24h]
Przechowywanie w przypadku awarii [h]
easyAccess Zone
Ilość szuflad

GS 36NAI3P, iQ500

GS 36NVI3P, iQ300

zamrażarka

zamrażarka

stal szlachetna
inox metalic
242
237
42
SN-T

stal szlachetna
inox metalic
242
237
42
SN-T

■

■

■

■

LCD

LED

■

■

242

242

■

■

20
25

20
25

■

■

4 / w tym
2 bigBox

4 / w tym
2 bigBox

■

■

LED

–
–

Kalendarz zamrażania żywności
Oświetlenie
Kostkarka iceTwister
varioZone
WYMIARY URZĄDZENIA*** (WxSxG)

■

■

1860 x 600 x 650 mm

1860 x 600 x 650 mm

Głębokość z uchwytem
Szerokość z otwartymi drzwiami kąt 90°

690 mm
640 mm

690 mm
640 mm

prawostronny

prawostronny

INNE
Montaż drzwi (z możliwością zamiany strony)
Możliwość regulacji wysokości
Łącznik do zestawu
Rysunki montażowe

■

■

■

KS 36ZAL00

KS 36ZAL00

Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.
***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Chłodziarko-zamrażarka Side by Side
177
wysokość

Oświetlenie LED

Electronic

antiFingerprint

noFrost

supermrożenie

superchłodzenie

hyperFresh
plus

System
multiAirflow

MODEL

KA 90GAI20, iQ500

PARAMETRY TECHNICZNE
Kolor drzwi / Kolor boków
Pojemność całkowita [l]
Zużycie energii** [kWh/rok]
Poziom hałasu [db (A) re1pW]
Klasa klimatyczna
KOMFORT UŻYTKOWANIA
Technologia noFrost
Elektroniczna regulacja temperatury
Wyświetlacz
Dozownik wody / Kostkarka do lodu
Wspomaganie zamykania drzwi
Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu temperatury w zamrażarce
Funkcja Memory
Sygnał otwartych drzwi
CHŁODZIARKA (strona prawa)
Pojemność [l]
superchłodzenie
multiAirflow / Wentylator
Ilość półek
Stelaż na butelki / Mini bar
Ilość szuflad
Ilość półek na drzwiach
Zamykana półka MultiBox
Szuflada hyperFresh plus
Oświetlenie
ZAMRAŻARKA (strona lewa)
Pojemność [l]
supermrożenie
Zdolność zamrażania [kg/24h]
Przechowywanie w przypadku awarii [h]
Ilość półek
Ilość szuflad
Ilość półek na drzwiach
Oświetlenie
WYMIARY URZĄDZENIA*** (WxSxG)
Głębokość z uchwytem /
Szerokość z otwartymi drzwiami kąt 90°
INNE
Stałe podłączenie do wody
Możliwość regulacji wysokości
Wentylacja od frontu / Możliwość ustawienia w ciągu mebli kuchennych
Rysunki montażowe
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stal szlachetna / szare
522
432
43
SN-T
■
■

LCD
■/■
–
■
■
■

359
■
■/■

3 / w tym 1 o regulowanej wysokości
–/■
3
5
■
■

LED
163
■

11
4
3 / w tym 2 o regulowanej wysokości
2
4
LED
1770 x 910 x 720 mm
752 mm
1662 mm
■
■
■/■

Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.
***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarko-zamrażarka Side by Side
179
wysokość

bigBox

Electronic

Oświetlenie LED

noFrost

antiFingerprint

supermrożenie

iceTwister

superchłodzenie

separate
control

hyperFresh

System
multiAirflow

MODEL
PARAMETRY TECHNICZNE
Kolor drzwi / Kolor boków
Pojemność całkowita [l]
Zużycie energii** [kWh/rok]
Poziom hałasu [db (A) re1pW]
Klasa klimatyczna
KOMFORT UŻYTKOWANIA
Technologia noFrost
Elektroniczna regulacja temperatury
Wyświetlacz
Dozownik wody / Kostkarka do lodu
Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu temperatury w zamrażarce
Funkcja Memory
Sygnał otwartych drzwi
CHŁODZIARKA (strona prawa)
Pojemność [l]
superchłodzenie
multiAirflow
Wentylator
Ilość półek
Stelaż na butelki / Mini bar
Ilość szuflad
Ilość półek na drzwiach
Zamykana półka na masło /sery
System świeżości
Oświetlenie
ZAMRAŻARKA (strona lewa)
Pojemność [l]
supermrożenie
Zdolność zamrażania [kg/24h]
Przechowywanie w przypadku awarii [h]
Ilość półek
Ilość szuflad
Ilość półek na drzwiach
Oświetlenie
WYMIARY URZĄDZENIA*** (WxSxG)

KA 93NVIFP, iQ300
stal szlachetna / szary
560
363
42
SN-T
■
■

LED
– / iceTwister
–
–
■

371
■
■

–
5 półek z bezpiecznego szkła, w tym jedna o regulowanej wysokości
–/–
2
5, w tym 3 duże
■

2 pojemnikii Fresh Box na świeże warzywa
LED
181
■

12
8
5 półek z bezpiecznego szkła
2 przezroczyste szuflady na mrożonk
5
LED
1787 x 908 x 704 mm

Głębokość z uchwytem
INNE
Stałe podłączenie do wody
Możliwość regulacji wysokości
Wentylacja od frontu / Możliwość ustawienia w ciągu mebli kuchennych
Rysunki montażowe

–
Urządzenie na 4 rolkach z możliwością regulacji
–/–
Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.
***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Centrum Domowych Inspiracji
Zainspiruj się innowacyjną technologią i ponadczasowym
designem urządzeń marki Siemens w naszych salonach ekspozycyjnych!

Serdecznie zapraszamy do Centrum Domowych Inspiracji w dwóch lokalizacjach.

Warszawa
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 18.00
oraz w soboty od 9.00 do 15.00

Wrocław
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 17.00

Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
tel. +48 22 57 24 400

ul. Żmigrodzka 143
51-130 Wrocław
tel. +48 664 753 884
+48 664 753 713

e-mail: waw-cdi@bshg.com

e-mail: wro-cdi@bshg.com
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Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Oferujemy profesjonalne
doradztwo
Nasi Doradcy Klienta podczas indywidualnych spotkań konsultacyjnych pomogą Ci
wybrać urządzenia dopasowane do Twojego stylu życia.
Rekomendujemy wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Doradcy będą dysponować wtedy
odpowiednią ilością czasu, aby udzielić wyczerpujących informacji.
Rezerwacji terminu spotkania prosimy dokonywać na stronie internetowej:
www.centrumdomowychinspiracji.pl lub www.bsh-cdi.pl
W celu potwierdzenia umówionego spotkania skontaktujemy się z Tobą
w ciągu 2 dni roboczych.
Do zobaczenia!

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

81

Nasz Serwis Fabryczny.
Obsługa na najwyższym poziomie.
Mistrzostwo, jakie towarzyszy produkcji urządzeń
marki Siemens dotyczy również ich serwisowania.
Każde zakupione urządzenie objęte zostaje
profesjonalną i kompleksową opieką. Nasza sieć
Serwisów Fabrycznych i Autoryzowanych
to gwarancja szybkiej reakcji na zgłoszone usterki.
Możesz zawsze liczyć na pomoc wykwaliﬁkowanych
specjalistów, zawsze gotowych do wsparcia
i fachowego doradztwa. Doskonała znajomość
urządzeń to podstawa wiedzy naszych techników,
która sprzyja trafnej diagnozie i szybkiej naprawie.
Nikt nie zna naszych urządzeń lepiej niż my.

Co wyróżnia serwis marki Siemens:
 sieć Serwisów Fabrycznych i Autoryzowanych
na terenie całego kraju,
 szybka i profesjonalna reakcja na każde
zgłoszenie,
 wykwaliﬁkowany zespół serwisowy zawsze
gotowy do pomocy i wsparcia,
 bogata oferta części zamiennych, akcesoriów
i środków do czyszczenia i pielęgnacji.

Cenimy Twój czas – szybka reakcja
Obsługa

Doskonale wiemy, że jakość usług w obecnym
świecie opiera się na szybkim działaniu. Dlatego
po zgłoszeniu usterki możesz liczyć na szybką
wizytę naszego technika.

Najkrótsza droga do serwisu
Szybką obsługę zapewnia doskonale
rozbudowana sieć serwisów w całej Polsce.
Do dyspozycji są również Sklepy i Salony
Serwisowe, w których można zakupić części
zamienne, zgłosić naprawę lub osobiście
przynieść urządzenie do naprawy.

Zawsze oryginalne części zamienne
Części zamienne
i akcesoria

Jesteśmy Serwisem Fabrycznym, więc możesz
być pewny, że używamy wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Do pomiarów,
diagnostyki i napraw wykorzystujemy
najnowocześniejszy sprzęt. Nasi pracownicy
odpowiedzą na każde pytanie i chętnie udzielą
wszelkich porad oraz informacji dotyczących
części zamiennych i akcesoriów. Dzięki
nowoczesnemu Centrum Logistycznemu
części zamienne dostępne są zwykle w ciągu
24 godzin od złożenia zamówienia,
a maksymalny termin jego realizacji
nie przekracza 4 dni roboczych, gdy części
wymagają sprowadzenia z Centralnego
Magazynu w Niemczech.

Akcesoria i środki do czyszczenia
i pielęgnacji

Serwis Fabryczny urządzeń marki Siemens po raz kolejny
laureatem godła gwiazdy „Jakość Obsługi”.
W 2017 roku zdobył również „Gwiazdę Dekady”.

Od lat oferujemy szeroką gamę najwyższej
jakości akcesoriów oraz środków do czyszczenia
i pielęgnacji naszych urządzeń.
Wystarczy zadzwonić i zamówić w naszym
Call Center czynnym 7 dni w tygodniu
w godzinach od 7:00-22:00
– tel. 42 271 55 55.*
* Opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.
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Naprawy pogwarancyjne z 2-letnią
gwarancją
Po upływie gwarancji możesz również
liczyć na opiekę ekspertów i obsługę
na najwyższym poziomie. Na zrealizowane naprawy i wymienione części zamienne udzielamy 2-letniej gwarancji.

Serwis na lata
Każde nowe urządzenie marki Siemens
podlega 2-letniej bezpłatnej opiece
serwisowej.

Satysfakcja Klientów
Zadowolenie

Niezależne badania przeprowadzane
regularnie wśród naszych Klientów
wykazują niezmiennie, że Serwis
Fabryczny marki Siemens cieszy się
bardzo dobrą opinią.
Download and install
Home Connect App

Ogólne zadowolenie:
Zadowolenie z technika:
Rekomendacja serwisu: 92,8%
Ponowny zakup marki:

86,4%

Wyniki badań przeprowadzonych w Polsce w 2017 r.
Źródło: RIM. Monachium

Możesz dzwonić o każdej porze
Zawsze
osiągalny

Online

Jeżeli masz problem z naszym urządzeniem
lub potrzebujesz umówić wizytę naszego
technika – po prostu zadzwoń.

Jesteśmy tu dla Ciebie:
Call Center czynny 7 dni w tygodniu
w godzinach od 7:00-22:00.

Call Center – ogólnopolski
numer serwisowy:

42 271 55 55*
* Opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek
operatora sieci komórkowej.

Zarządzając swoimi inteligentnymi urządzeniami
przez smartfon zawsze możesz na nas liczyć.
Home Connect pomoże użytkownikom urządzeń
domowych marki Siemens nawet wtedy, jeśli coś
nie działa w 100%. Nie tylko zapewnia dostęp
do przydatnych porad i instrukcji, ale może Cię również
połączyć bezpośrednio z naszym Call Center, gotowym
do pomocy 7 dni w tygodniu w godzinach
od 7:00-22:00, który wskaże Ci sposób na usunięcie
usterki. A jeśli to konieczne, skierujemy do Ciebie
technika serwisu, który zajmie się fachowo rozwiązaniem
problemu. Szybko i fachowo.

Oferujemy pomoc w pełnym zakresie:
• konﬁguracja połączeń z siecią WiFi,
• diagnostyka online,
• usługi instalacji i pielęgnacji urządzeń,
• multimedialne porady dotyczące eksploatacji
i konserwacji, akcesoria oraz środki do czyszczenia
i pielęgnacji.

Wystarczy, że zadzwonisz. Call Center czynny 7 dni
w tygodniu w godzinach od 7:00-22:00.

Jesteśmy dostępni online
Wejdź na naszą stronę internetową
w zakładkę Serwis:
www.siemens-home.bsh-group.com/pl/
• zamów naprawy online
• zadaj pytanie ekspertowi
• znajdź instrukcję obsługi
Możesz też do nas napisać:
callcenter.lodz@bshg.com

Call Center – ogólnopolski numer
dedykowany Home Connect:

801 002 133*
* Opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek
operatora sieci komórkowej.

Możesz też do nas napisać: hcpl.callcenter@bshg.com
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Odkryj sklep online
marki Siemens.
Sklep online marki Siemens oferuje szeroką gamę akcesoriów,
części zamiennych oraz środków do czyszczenia i pielęgnacji
naszych urządzeń.
Zapraszamy do sklepu: siemens-home.bsh-group.com/pl/sklep

Środki do pielęgnacji

Wyposażenie
dodatkowe

Części zamienne

Filtry

Akcesoria
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Wszystko w jednym miejscu
Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do Twojego
urządzenia. Nasze akcesoria i części zamienne usprawnią
działanie Twoich urządzeń, a środki do czyszczenia zapewnią
odpowiednią pielęgnację i utrzymanie urządzenia
w jak najlepszym stanie.

Wygodna wyszukiwarka
Nasza wyszukiwarka części zamiennych i akcesoriów
w łatwy sposób pozwoli Ci znaleźć to, czego potrzebujesz.

Usługi
Potrzebujesz pomocy fachowca przy montażu urządzenia?
A może chciałbyś poszerzyć wiedzę z zakresu jego obsługi?
Twoje urządzenie potrzebuje pielęgnacji? Odwiedź koniecznie
sekcję Usługi w naszym sklepie!

Promocje

Zarejestruj się
w My Siemens
– warto!
• Szybki dostęp do złożonych zamówień
• Dostęp do kompletu informacji
o Twoim urządzeniu

• 10% rabatu w sklepie online
• Dostęp do najświeższych informacji

dotyczących marki i produktów Siemens

Korzystaj z promocji w naszym sklepie. Zapraszamy również
do zapoznania się z naszymi ofertami specjalnymi.
Nie przegap okazji!

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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My Siemens
– Moje korzyści

Ciesz się korzyściami
oferowanymi
przez markę Siemens!
• spersonalizowane konto
• stały rabat o wysokości 10%
do internetowego sklepu
serwisowego marki Siemens
• wyjątkowe możliwości
przedłużonej gwarancji
dla wybranych urządzeń
lub ich części
• jedna, wybrana bezpłatna
usługa serwisowa

Zostań uczestnikiem programu My Siemens,
dzielą Cię od tego dwa kroki
1. Rejestracja konta
Zarejestruj się na stronie siemens-home.pl.bshg-group.com,
jeżeli wyrazisz na to zgodę poinformujemy Cię o wszystkich
wyjątkowych konkursach i ekskluzywnych rabatach, i podzielimy
poradami na temat zarejestrowanego sprzętu.

2. Rejestracja urządzeń marki Siemens
Posiadając już konto możesz zarejestrować sprzęt marki Siemens.
Wprowadź dane swojego urządzenia i ciesz się bogatą ofertą
korzyści dedykowanych naszym specjalnym Klientom –
uczestnikom programu My Siemens.
Jako uczestnik programu My Siemens możesz bezpłatnie
skorzystać z wybranej usługi serwisowej.*
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły:

801 191 534**

*Szczegóły w Regulaminie programu My Siemens.
**Ogólnopolski numer serwisowy. Opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora
sieci komórkowej.
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Siemens inspiruje
do oceny!
Korzystasz z urządzenia marki Siemens? Powiedz nam,
co o nim myślisz i graj o iPada Apple w naszej loterii.

Urządzenia marki Siemens projektujemy z myślą o Klientach, którzy oczekują
ponadczasowej stylistyki oraz innowacyjnej technologii, dlatego Twoja opinia ma
dla nas ogromne znaczenie.
Oceń swoje urządzenie Siemens i pomóż innym Klientom dokonać właściwego wyboru!

Twoja opinia jest dla nas
istotna!
Nie czekaj. Oceń swoje urządzenie
Siemens i weź udział w loterii.
Co 3 miesiące do wygrania iPad Apple.
Szczegóły oraz regulamin loterii znajdziesz na:
http://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/loteria-opinie

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Poznaj świat marki Siemens
Na naszych stronach internetowych znajdziesz wyczerpujące informacje
o produktach, które znajdują się w ofercie, a także o nowościach.
Zamieściliśmy tam również parametry techniczne urządzeń oraz aktualne
promocje. Zapraszamy do zapoznania się z historią i filozofią marki Siemens.
Do zobaczenia na www.siemens-home.bsh-group.com/pl/
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