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Het huidige energielabel 
geldig tot en met 28 februari 2021.

Door gebruik te maken van energiebesparende huishoudtoestellen bespaart u op waardevolle grondstoffen en geld.  
Daarom moet u bij de aankoop van een huishoudtoestel rekening houden met een laag energie- en waterverbruik.  
Sinds 1995 vermeldt het Europese energielabel gestandardiseerde informatie over het energie- en waterverbruik van 
huishoudtoestellen.

Het huidige energielabel, dat sinds 2012 de afgebeelde lay-out heeft, specificeert de efficiëntie- 
klasse van het betreffende toestel. Daarnaast maakt het gebruik van taal-neutrale pictogram-
men om extra informatie te verschaffen over het toestel, bijvoorbeeld de geluidswaarde en de  
capaciteit evenals het energie- en het waterverbruik. Voor wasmachines en vaatwassers vermeldt 
het energielabel tegenwoordig het energie- en waterverbruik op jaarbasis. 

We leggen het huidige energielabel hieronder uit aan de hand van een voorbeeld van een 
koelkast/diepvriezer. 

Voorbeeld energielabel koelkasten en diepvriezers.

Naast het totale bruikbare volume van alle vries- en koelcompartimenten vermeldt het label de geluidswaarde 
van het toestel. Vooral voor deze toestellen is de energie-efficiëntieklasse van belang. Hoe beter de energie- 
efficiëntieklasse, hoe groter de mogelijke besparing op de energiekosten - deze toestellen zijn immers continu 
in gebruik.

1    Energie-efficiëntieklasse
2    Energieverbruik in kWh/jaar  

 (gemeten onder nieuwe standaardomstandigheden)
3    Geluidemissies uitgedrukt in dB(A) re 1 PW
4    Totaal volume van alle diepvriescompartimenten
5    Totaal volume van alle koelcompartimenten
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Voor uw info... 
Energielabels.

1    QR-code
2    Energie-efficiëntieklasse
3    Energieverbruik in kWh/jaar  

 (gemeten onder nieuwe standaardomstandigheden)
4    Geluidemissies uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveauklasse
5    Totaal volume van alle diepvriescompartimenten
6    Totaal volume van alle koelcompartimenten

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben geresulteerd in een hogere concentratie van producten 
die beschikken over labels met een waarde van A+ of hoger. Daarom vervult het label niet meer zo goed als voorheen de oor-
spronkelijke functie als hulpmiddel voor aankoopbeslissingen. Andere basisomstandigheden, zoals het gebruikersgedrag, zijn 
ook veranderd. Daarom is het tijd om het bestaande energielabel aan te passen. 

De eerste huishoudtoestellen die worden voorzien van het nieuwe label zijn wasmachines, was-droogcombinaties, vaatwas- 
sers, koelkasten en diepvriezers en wijnklimaatkasten. 

Vanaf 1 maart 2021 moeten deze toestellen voorzien zijn van het nieuwe label als ze worden verkocht in winkels, online enz. 
Aangezien het nieuwe label al voor deze datum op deze toestellen moet worden aangebracht, willen we u nu al een en  
ander laten weten over het toekomstige energielabel. 

Het nieuwe energielabel 
geldig vanaf 1 maart 2021.

Voorbeeld energielabel koelkasten en diepvriezers.

De procedure voor het bepalen van de energieklasse is nu uitgebreider. Er wordt rekening gehouden met  
het toesteltype, het werkingsprincipe, de kamertemperatuur en het aantal en de grootte van de compartimenten. 
De overige elementen op het nieuwe energielabel blijven min of meer gelijk. Het energieverbruik wordt nog 
steeds aangegeven in kWh op jaarbasis (“annum”).  
Het label biedt ook informatie over het totale volume van alle koelcompartimenten en alle diepvriescomparti- 
menten, voor zover aanwezig, en over geluidsemissies en de geluidsniveauklasse.

De belangrijkste verandering bij de nieuwe energielabels is de afschaf-
fing van de plusklassen voor energie-efficiëntie, bijvoorbeeld A+++.  
De toekomstige classificatie zal lopen van A tot G. 

Ook zullen er nieuwe methoden worden toegepast voor het meten van 
het energieverbruik en het bepalen van de labelklasse. Volgens EU- 
specificaties moeten zij, voor zover mogelijk, rekening houden met het 
werkelijke gebruik van het product en het gemiddelde gebruiksgedrag 
weerspiegelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat het energieverbruik  
voor wasmachines, was-droogcombinaties en vaatwassers niet meer 
per jaar wordt gespecificeerd, maar per 100 bedrijfscycli van het betref- 
fende toestel. 

De duur van het te testen labelprogramma zal ook voor deze producten 
worden gespecificeerd. Voor wasmachines en was-droogcombinaties 
geldt zelfs een maximale programmaduur die niet mag worden 
overschreden.

Ook het testprogramma voor het labelen van wasmachines en was- 
droogcombinaties verandert. Het nieuwe “Eco 40-60” programma zal 
op de display van het toestel worden weergegeven. Voor vaatwassers 
wordt ook de samenstelling van het aantal standaardcouverts gewijzigd. 
Om deze en andere redenen is het niet mogelijk om de huidige efficiën- 
tieklassen direct om te zetten naar de nieuwe klassen. 

Daarnaast kunt u ook direct meer productinformatie opvragen via  
een QR-code die op het energielabel wordt weergegeven.  
De QR-code stuurt u door naar een database die vanaf 01.03.2021 
door de EU wordt beheerd. Hier kunt u infofiches van alle toestellen 
die het nieuwe energielabel nodig hebben, bekijken en downloaden. 
Toegang tot de database is ook mogelijk via het internet. 

Meer informatie over het nieuwe energielabel vindt u op de website: 
siemens-home.bsh-group.com/be/nl/meer/energielabel
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Het bijzondere van extraKlasse
  

*  Uw extraKlasse-specialist geeft u graag meer informatie over de precieze voorwaarden.

Extra advies.

De extraKlasse-toestellen vindt u alleen bij geselec-
teerde speciaalzaken die de toestellen vakkundig
voorstellen en een professionele dienstverlening
bieden, om aan al uw wensen te voldoen.
Goed opgeleid personeel geeft u deskundig advies,
zodat u precies vindt wat u zoekt. 

 
 

Extra prestaties.

In elke prijsklasse bieden de toestellen van het
extraKlasse-programma uiterst praktische extra 
functies die uw dagelijkse werk weer wat makkelijker 
en lichter maken.

Extra dienstverlening*.

Van thuisbezorging over vakkundige aansluiting en
zorgvuldige controle van alle toestelfuncties tot  
het demonstreren van de bediening van uw nieuwe 
toestel.
Al deze extra prestaties maken deel uit van onze 
vakkundige en professionele dienstverlening.

extraKlasse. Meer prestaties, advies,  
toesteluitrusting en dienstverlening.
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extraKlasse-service
  

Levering en aansluiting*.

Uw extraKlasse-specialist levert uw toestel stipt op  
het afgesproken tijdstip bij u thuis. Hij sluit uw nieuwe 
toestel vakkundig en veilig aan. Hij toont u hoe u uw 
toestel moet bedienen en beantwoordt uw vragen 
zodat u uw nieuwe toestel meteen kunt gebruiken. 
Levering, dienstverlening en toestel aansluiting worden 
duidelijk met u afgesproken.

Verwijdering van uw oude toestel*.

Indien u dit wenst, neemt uw extraKlasse-specialist het
verpakkingsmateriaal van uw nieuwe toestel evenals
uw oude toestel mee met het oog op de correcte 
verwerking ervan overeenkomstig de milieuwetgeving.

Dienstverlening na verkoop*.

Uiteraard kan u ook na de verkoop bij uw extraKlasse- 
specialist terecht met vragen over uw extraKlasse- 
toestellen.

Siemens Verlengde Waarborg, 
een langdurige bescherming. 

Geniet van 3 jaar zekerheid bovenop de
fabrieksgarantie van 2 jaar. Wij bieden u, 
exclusief voor extraKlasse, een GRATIS 

Siemens Verlengde Waarborg aan op de huishoudtoes-
tellen die deel uitmaken van het gamma opgenomen
in deze catalogus, enkel geldig na online registratie  
op https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/
mysiemens.* 

Klantendienst.

De hoge kwaliteitsnormen van Siemens gelden uiteraard 
ook voor de service-afdeling van de huishoudtoestellen.
U kan op onze website www.siemens-home.bsh-
group.com/be terecht om zelf een servicebezoek van 
één van onze technische specialisten aan te vragen.  
U kan zelfs de voor u meest passende datum kiezen.  
Of u kan 24/24 uur via het vast net terecht bij de 
klantendienst op het nummer 02/475.70.02 en wij 
sturen een technische specialist naar u thuis.

*  Uw extraKlasse-specialist geeft u graag meer informatie over de precieze voorwaarden.
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De sensorgestuurde technologie voor een perfecte werking van de toestellen.

iSensoric van Siemens is dé innovatie bij uitstek. Het slimme zelfregelende systeem  
maakt gebruik van talrijke sensoren en buitengewoon intelligente software: de iSensoric- 
besturingseenheid. Wat dit systeem zo bijzonder maakt is de interactie tussen de sensoren 
en de software. Samen identificeren, berekenen, regelen en besturen ze automatisch  
elke stap van het proces. Dit alles met één enkel doel: perfecte resultaten met zo weinig 
mogelijk verbruik.

Neem nu de wasmachine: dankzij de interactie met de sensoren herkent de machine zelf hoe vuil of proper de was is,  
uit welk materiaal de was bestaat en hoeveel te wassen stukken zich in de wastrommel bevinden – om dan uiteindelijk 
zelfstandig het volledige wasproces te optimaliseren.

Bij de droogautomaten stopt autoDry automatisch het droogproces zodra de was voldoende droog is – en de zelfreinigende 
condensor van de droogtrommel zorgt voor een extreem laag energieverbruik.

Dankzij de intelligente automatische programma’s is uw vaatwasser met iSensoric in staat het hele spoel- en droogproces  
te sturen. Het waterverbruik, de temperatuur van het water en de spoeltijd worden in functie van de bevuilingsgraad van  
de vaat intelligent aangepast. 

Koeltoestellen met iSensoric houden uw levensmiddelen perfect langer vers en bieden maximale flexibiliteit.  
De intelligente sensoren van freshSense bijvoorbeeld meten de temperatuur binnen en buiten de koeltoestellen –  
en passen deze aan indien nodig. 

Meer informatie vindt u op siemens-home.bsh-group.com/be/nl/iSensoric.

iSensoric. De sensortechnologie  
voor intelligente huishoudtoestellen.
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Ontdek nieuwe modelijkheden dankzij 
intelligente toestellen.

Huishoudtoestellen met Home Connect. 
Bedien uw toestellen waar en wanneer u wilt. 

Nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden. Dankzij de Siemens huishoudtoestellen met wifi en Home Connect worden 
nieuwe technologieën in huis gehaald die het dagelijkse leven op slag rijker maken. 
De combinatie van wifi-geschikte toestellen, intelligente software en de intuïtieve Home Connect-app biedt eindeloos veel 
mogelijkheden. Sommige functies verlichten het werk, terwijl andere dingen doen die u nooit voor mogelijk had gehouden. 

Home Connect op extraKlasse-toestellen biedt talrijke voordelen:

Wasmachines
•  Het selecteren en starten van het juiste programma op afstand via de Home Connect-app. 
•   Informatie via push-berichten als het wasmiddel of de wasverzachter bijna op is..

Droogautomaten
•  Controle op afstand van de status van de droogcyclus. 
•  Eenvoudige wijziging van de instellingen van de droogautomaat via de Home Connect-app. 

Vaatwassers
•  Het selecteren van opties en het starten van programma’s via de Home Connect-app. 
•  De Tablettenteller geeft push-berichten wanneer de voorraad vaatwastabletten moet aangevuld worden.

Deze intuïtieve technologie is ook beschikbaar op Siemens koel-vriescombinaties, inbouwovens, espresso-automaten,  
dampkappen en kookplaten… 

Neem dan een kijkje op siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect. 

Eén interface voor 
meerdere toestellen.

Unieke functies voor 
een gemakkelijk leven.

Alle functies zijn een- 
voudig te bedienen.

Home Connect.
Home is where your app is.
De technologie van morgen. Nu reeds beschikbaar.



Week na week wordt in elk gezin een hoop vuile was geproduceerd; die weer schoon krijgen, kost een aardige duit. 
Hiervoor moderne, energiezuinige was- en droogtoestellen gebruiken, is dan ook bijzonder zinvol.  
Met hun unieke technische uitrusting zijn de innovatieve wasmachines en droogautomaten van Siemens echte  
pro’s die uw wasgoed telkens weer optimaal en efficiënt behandelen. 

Zo verbruiken Siemens-wasmachines tot 27 % minder water en tot 60 % minder energie dan vergelijkbare Siemens- 
wasmachines uit 2005. De innovatieve droogautomaat met warmtepomp verbruikt in vergelijking met andere  
condensatiedroogautomaten van energie-efficiëntieklasse A zelfs tot 80 % minder energie (nog slechts 0,18 kWu  
per kg wasgoed).

Door de volgende tips toe te passen, kan u nog zuiniger wassen: 

  Was zonder voorwas. 
  Vermijd te hoge temperaturen. Normaal bevuilde kookwas krijgt u ook schoon bij 60°C, en bonte was reeds  
bij 30°C of 40°C. 

  Bij een volle belading is de efficiëntie optimaal; dat geldt ook voor droogautomaten.
  Voor strijkgoed volstaat de instelling “strijkdroog”.

*  Verbruikswaarden (bepaald door het programma katoen 60°C) van de wasmachine  
WM 6HXK90FG vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een standaard-
programma) van een vergelijkbaar Siemens-toestel uit 2005.

Evolutie van het water- en energieverbruik van  
de Siemens wasmachines van 2005 tot 2020.

Verbruik per kg wasgoed.*
(standaard katoen-programma 60°C)

0,19 kWu

2005 2020

0,076 kWu 7,8 liter

2005

tot 

– 60 %
Energie

tot 

– 27 %
Water

2020

5,67 liter

Schone vooruitzichten voor uw wasgoed.
Siemens wasmachines en droogautomaten.

8

*   Verbruikswaarden (bepaald door een standaardprogramma) van de droog- 
automaat  WT 8 HXK 90FG vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door 
eenstandaardprogramma) van een vergelijkbaar Siemens-toestel uit 2005.

Evolutie van het energieverbruik van  
de Siemens droogautomaten van 2005 tot 2020.

Verbruik per kg wasgoed per cyclus

0,61 kWu

2005

0,18 kWu

2020

tot 

– 80 %
Energie
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varioSpeed

Technologiëen die tegemoetkomen aan  
de nood aan veiligheid en comfort.
Siemens wasmachines.

Extra extraKlasse : de aquaStop met alarm.

Elke Siemens-wasmachine is al met de meervoudige waterbeveiliging uitgerust. De voorziene 
beveiliging wordt nog verder verbeterd door de dubbelwandige aquaStop-slang, die de toevoer- 
slang in geval van een lek afschermt en de watertoevoer afsluit. Speciaal voor de Extraklasse- 
toestellen: de aquaStop met geluidsalarm.

Efficiënt, duurzaam en stil: de iQdrive-motor.

Een lager energieverbruik bij onveranderd hoogwaardige prestaties, kortere programmatijden 
met optimale resultaten, of een aangenaam geluidsarme werking zelfs bij de hoogste centrifugeer- 
snelheden – geen probleem voor de borstelloze iQdrive-motor. En alsof dit alles nog niet volstaat, 
is hij ook nog eens slijtvast. 

Siemens biedt 10 jaar waarborg op de motor.

powerSpeed 59’. De was perfect schoon in minder dan een uur.

Dit nieuwe programma met geoptimaliseerd wasproces, waardoor het wasmiddel zich sneller  
en gelijkmatiger in de was kan verspreiden, zorgt voor een absoluut schoon resultaat in slechts 
59 minuten.  

Voor iedereen die graag tijd bespaart: varioSpeed.

Snel een stralend schone was: met de varioSpeed-optie kan u tot 65 % sneller wassen. Deze optie 
kan bij alle standaard en speciale programma’s worden geactiveerd, de enige uitzonderingen 
hierop vormen de programma’s Wol/handwas en superKort 15.

Minder trillingen en geluid dankzij de zijwand.

Het “antiVibration Design“ van de zijwanden maakt de wasmachine duidelijk stabieler en zorgt voor 
een merkbare vermindering van de trillingen. En des te minder trillingen, des te stiller de werking.

waveDrum. Een trommel voor zacht of intensief wassen.

Het innoverende ontwerp maakt dat het water steeds gelijkmatig doorheen de waslading wordt 
verdeeld. De golfstructuur binnenin de trommel in combinatie met de asymmetrische meenemers 
behandelt het wasgoed extra zacht of extra energiek om zelfs de moeilijkste vlekken op te lossen.

powerSpeed 59'powerSpeed 59'



10

Steeds efficiëntere en zelfs slimme  
wasmachines. 

sensoFresh. Het gebruik van actieve zuurstof is  
de nieuwste revolutie in wassen. 

De wasmachines met het sensoFresh-systeem bieden 
de ideale oplossing voor het verwijderen van onaange-
name geurtjes in de beste omstandigheden.  
Actieve zuurstof elimineert namelijk gemakkelijk en 
volledig alle geuren zoals sigarettenrook of keuken-
geurtjes in een mum van tijd, zelfs voor delicate en 
niet-wasbare stoffen, zodat uw kleding weer aange-
naam fris ruikt. 

Meer informatie op www.siemens-home.bsh-group.
com/be/nl/sensoFresh

Het intelligente waterbeheersysteem: 
waterPerfect Plus.

De uitgekiende 3D-sensoren van het intelligente 
waterPerfect Plus systeem zorgen ervoor dat er een 
optimale hoeveelheid water in de wastrommel stroomt, 
die perfect is afgestemd op de lading en het textieltype.

De technologie voor een automatische en perfecte 
dosering van het wasmiddel. 

Te veel of te weinig wasmiddel kan tot een groter 
water- en energieverbruik leiden. Met de wasmachine 
met i-Dos is dat nu uitgesloten. Een wasmachine met 
i-Dos doseert het wasmiddel en/of de wasverzachter 
immers automatisch tot op de milliliter nauwkeurig, 
zodat u telkens weer zeker bent van een zorgzame en 
zorgvuldige behandeling van uw wasgoed voor een 
perfect resultaat. Met één druk op de knop activeert u 
het geïntegreerde intelligente doseersysteem dat 
precies de juiste hoeveelheid wasmiddel en/of 
wasverzachter toevoegt om efficiënter, grondiger én 
zachter te wassen dan enige andere wasmachine.

i-Dos. De automatische programma’s. 

Met de twee intelligente automatische programma’s
volstaat het een keuze te maken tussen “Automatic” 
voor gewoon wasgoed en “Automatic soft” voor 
delicate spulletjes. De wasmachine doet de rest.
Dankzij een reeks sensoren worden de waterhardheid, 
de wasbelading, het textieltype en zelfs de bevuilings-
graad bepaald en zorgt het optimale wasprogramma 
voor perfecte resultaten.

i-Dos. Wasmiddelen naar keuze. 

De wasmachine met i-Dos is uitgerust met geïnte-
greerde doseerkamers voor vloeibaar wasmiddel en/of 
wasverzachter voor 20 wascycli en een apart comparti- 
ment voor wasmiddel – in poeder- of vloeibare vorm –  
en andere wasproducten voor wol of zijde. 



powerSpeed 59'powerSpeed 59' powerSpeed 59'powerSpeed 59'
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GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

BTW incl. per toestel)  

1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) De aangegeven waarde is afgerond. 

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

WM 6HXL90FG € 1.199,99* 
iQ700 Wasmachine – sensoFresh

WM 6HXK90FG € 1.149,99* 
iQ700 Wasmachine – i-Dos

Uw extraKlasse  
voordelen

n  Design  n  aquaStop  
n  Siemens Verlengde Waarborg

n  Design  n  aquaStop  
n  Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

n    Energieklasse: A+++1) -30 %
n     Inhoud: 1 - 10 kg
n     Max. centrifugeersnelheid 2): 1600 tr/min
n    Droogefficiëntieklasse: A
n    Jaarlijks gewogen energieverbruik: 167 kWu
n     Jaarlijks gewogen waterverbruik: 12100 liter

n    Energieklasse: A+++1) -30 %
n     Inhoud: 1 - 10 kg
n     Max. centrifugeersnelheid 2): 1600 tr/min
n    Droogefficiëntieklasse: A
n    Jaarlijks gewogen energieverbruik: 167 kWu
n     Jaarlijks gewogen waterverbruik: 12100 liter

Programma’s

n     Speciale programma’s: sensoFresh, Hygiene mix, Trommel  
reinigen, powerSpeed 59’, Super 15’/30’, Outdoor impregneren, 
Snel/Mix, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend,  
Katoen, Gekleurd katoen, Eco 40-60°C, Spoelen, Centrifugeren/
Afpompen

n     Speciale programma’s: Automatic fijn, powerSpeed 59’,  
Super 15’/30’, Outdoor impregneren, Trommel reinigen,  
Snel/Mix, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend, 
Katoen, Gekleurd katoen, Eco 40-60°C, Spoelen,  
Centrifugeren/Afpompen

Opties

n  Home Connect: opstarten en controle vanop afstand
n     touchControl-toetsen: sensoFresh intensiteit, Start/Pauze met  

bijvulfunctie, Temperatuur, Centrifugeer-snelheid, Antikreuk, 
Voorwas, Extra spoelen, varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u

n     varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort
n    Kinderbeveiliging

n     Home Connect: opstarten en controle vanop afstand
n     touchControl-toetsen: i-Dos automatische dosering, Start/Pauze 

met bijvulfunctie, Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antikreuk, 
Voorwas, Extra spoelen, varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u

n     varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort
n    Kinderbeveiliging

Uitrusting en comfort

n     sensoFresh: efficiënte geurbestrijding in de kortste tijd, ook 
voor gevoelig en niet-wasbaar textiel

n     Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in  
kortere tijd 

n     Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, 
centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u,  
sensoFresh instelling en aanduiding van het verbruik

n     ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor  
de start van het programma

n     Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog 
linnen toevoegen 

n     jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde  
aan/uit functie

n          aquaStop met garantie
n     iQdrive: stille motor met lange levensduur
n     antiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
n     waterPerfectPlus
n     3D aquaLift-systeem
n     Hoeveelheidsautomaat
n     Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseer- 

aanbeveling voor het wasmiddel
n     Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel
n     Zelfreinigend wasmiddelbakje
n     Resttijdaanduiding
n     Signaal bij programma-einde; multitoon
n     Onbalans-controlesysteem
n     waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen
n     Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie
n     Trommelverlichting met LED
n     Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek
n     Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak
n     Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar

n     i-Dos: automatische dosering van het vloeibaar wasmiddel en 
wasverzachter of van 2 verschillende wasmiddelen

n     Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in  
kortere tijd 

n     Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, 
centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u,  
i-Dos instellingen en aanduiding van het verbruik

n     ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor  
de start van het programma

n     Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog 
linnen toevoegen 

n     jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde  
aan/uit functie

n          aquaStop met garantie
n     iQdrive: stille motor met lange levensduur
n     antiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
n     waterPerfectPlus
n     3D aquaLift-systeem
n     Hoeveelheidsautomaat
n     Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseer- 

aanbeveling voor het wasmiddel
n     Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel
n     Zelfreinigend wasmiddelbakje
n     Resttijdaanduiding
n     Signaal bij programma-einde; multitoon
n     Onbalans-controlesysteem
n     waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen
n     Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie
n     Trommelverlichting met LED
n     Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek
n     Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak
n     Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar

Afmetingen (H x B x D) n  84,8 x 59,8 x 63,2 cm n  84,8 x 59,8 x 63,2 cm

VRIJSTA AND
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powerSpeed 59'powerSpeed 59'

GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

BTW incl. per toestel)  

WM 16XM90FG € 1.049,99* 
iQ700 Wasmachine 

WM 16XM05FG € 949,99* 
iQ500 Wasmachine 

Uw extraKlasse  
voordelen

n  Design  n  aquaStop
n  Siemens Verlengde Waarborg

n  Design  n  aquaStop
n  Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

n    Energieklasse: A+++1) -30 %
n     Inhoud: 1 - 10 kg
n     Max. centrifugeersnelheid 2): 1600 tr/min
n    Droogefficiëntieklasse: A
n    Jaarlijks gewogen energieverbruik: 167 kWu
n     Jaarlijks gewogen waterverbruik: 12100 liter

n    Energieklasse: A+++1) -30 %
n     Inhoud: 1 - 9 kg
n     Max. centrifugeersnelheid 2): 1600 tr/min
n    Droogefficiëntieklasse: A
n    Jaarlijks gewogen energieverbruik: 150 kWu
n     Jaarlijks gewogen waterverbruik: 10560 liter

Programma’s

n     Speciale programma’s: powerSpeed 59’, Super 15’/30’, Outdoor 
impregneren, Donkere was, Trommel reinigen, Snel/Mix, Wol/
Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend, Katoen, Gekleurd 
katoen, Eco 40-60°C, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen

n     Speciale programma’s: powerSpeed 59’, Super 15’/30’, Outdoor 
impregneren, Donkere was, Trommel reinigen, Snel/Mix, Wol/
Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend, Katoen, Gekleurd 
katoen, Eco 40-60°C, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen

Opties

n     touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie,  
Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antivlekken-systeem, 
Antikreuk, Voorwas, Extra spoelen, Inweken, varioSpeed en 
Eindtijduitstel tot 24 u

n     varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort
n     Antivlekken-keuze voor 4 vlekken 
n    Kinderbeveiliging

n     touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie,  
Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antivlekken-systeem, 
Antikreuk, Voorwas, Extra spoelen, Inweken, varioSpeed en 
Eindtijduitstel tot 24 u

n     varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort
n     Antivlekken-keuze voor 4 vlekken 
n    Kinderbeveiliging

Uitrusting en comfort

n     Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in  
kortere tijd 

n     Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur,  
centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u,  
antivlekken-systeem en aanduiding van het verbruik

n     ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor  
de start van het programma

n     Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog 
linnen toevoegen 

n     jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde  
aan/uit functie

n          aquaStop met garantie
n     iQdrive: stille motor met lange levensduur
n     antiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
n     waterPerfectPlus
n     3D aquaLift-systeem
n     Hoeveelheidsautomaat
n     Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseer- 

aanbeveling voor het wasmiddel
n     Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel
n     Zelfreinigend wasmiddelbakje
n     Resttijdaanduiding
n     Signaal bij programma-einde; multitoon
n     Onbalans-controlesysteem
n     waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen
n     Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie
n     Trommelverlichting met LED
n     Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek
n     Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak
n     Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar

n     Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in  
kortere tijd 

n     Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur,  
centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u,  
antivlekken-systeem en aanduiding van het verbruik

n     ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor  
de start van het programma

n     Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog 
linnen toevoegen 

n     jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde  
aan/uit functie

n          aquaStop met garantie
n     iQdrive: stille motor met lange levensduur
n     antiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
n     waterPerfectPlus
n     3D aquaLift-systeem
n     Hoeveelheidsautomaat
n     Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseer- 

aanbeveling voor het wasmiddel
n     Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel
n     Zelfreinigend wasmiddelbakje
n     Resttijdaanduiding
n     Signaal bij programma-einde; multitoon
n     Onbalans-controlesysteem
n     waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen
n     Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie
n     Trommelverlichting met LED
n     Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek
n     Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak
n     Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar

Afmetingen (H x B x D) n  84,8 x 59,8 x 63,2 cm n    84,5 x 59,8 x 63,2 cm

VRIJSTA AND

1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) De aangegeven waarde is afgerond.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

powerSpeed 59'powerSpeed 59'

Beschikbaar vanaf 15/10/2020.
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GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

BTW incl. per toestel)  

WM 14UQ90FG € 999,99* 
iQ500 Wasmachine – sensoFresh

WM 14UT90FG € 799,99* 
iQ500 Wasmachine

Uw extraKlasse  
voordelen

n  Design  n  aquaStop
n  Siemens Verlengde Waarborg

n  Design  n  aquaStop
n  Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

n    Energieklasse: A+++1) -30 %
n     Inhoud: 1 - 9 kg
n     Max. centrifugeersnelheid 2): 1400 tr/min
n    Droogefficiëntieklasse: B
n    Jaarlijks gewogen energieverbruik: 152 kWu
n     Jaarlijks gewogen waterverbruik: 11200 liter

n    Energieklasse: A+++1) -30 %
n     Inhoud: 1 - 9 kg
n     Max. centrifugeersnelheid 2): 1400 tr/min
n    Droogefficiëntieklasse: B
n    Jaarlijks gewogen energieverbruik: 152 kWu
n     Jaarlijks gewogen waterverbruik: 11220 liter

Programma’s

n     Speciale programma’s: sensoFresh, Super 15’/30’, Outdoor 
impregneren, Trommel reinigen, Overhemden, Snel/Mix, Wol/
Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend, Katoen, Gekleurd 
katoen, Eco 40-60°C, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen

n     Speciale programma’s: Super 15’/30’, Outdoor impregneren, 
Trommel reinigen, Overhemden, Deken, Jeans/Donkere was, 
Snel/Mix, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend, 
Katoen, Gekleurd katoen, Eco 40-60°C, Spoelen, Centrifugeren/
Afpompen

Opties

n     touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie,  
Memory, Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antivlekken- 
systeem, Antikreuk, Voorwas, Extra spoelen, varioSpeed en  
Eindtijduitstel tot 24 u

n     varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort
n    Kinderbeveiliging

n     touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie,  
Temperatuur, Centrifugeer-snelheid, Voorwas, Extra water, 
varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u

n     varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort
n    Kinderbeveiliging

Uitrusting en comfort

n     sensoFresh: efficiënte geurbestrijding in de kortste tijd,  
ook voor gevoelig en niet-wasbaar textiel

n     Groot multiTouch LED-display voor het programmaverloop, 
temperatuur, centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot  
24 u, beladingsaanbeveling en aanduiding van het verbruik

n     ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor  
de start van het programma

n     Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog 
linnen toevoegen                     

n      jogDial: programmaknop voor alle was- en speciale  
programma’s 

n     aquaStop met garantie
n     iQdrive: stille motor met lange levensduur
n     antiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
n     waterPerfectPlus
n     3D aquaLift-systeem
n     Hoeveelheidsautomaat
n     Schuimherkenning
n     Aanduiding voor overdosering wasmiddel
n     Zelfreinigend wasmiddelbakje
n     Resttijdaanduiding
n     Signaal bij programma-einde; multitoon
n     Onbalans-controlesysteem
n     waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen
n     Trommelverlichting met LED
n     Trommel reinigen met automatische herinneringsfunctie
n     Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek
n     Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak
n     Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar

n     Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur, 
centrifugeersnelheid, resttijd en eindtijduitstel tot 24 u,  
beladingsaanbeveling en aanduiding van het verbruik

n     ecoInfo: aanduiding van het energieverbruik voor de start  
van het programma

n     Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog 
linnen toevoegen 

n     softDial: programmaknop voor alle was- en speciale  
programma’s 

n      aquaStop met garantie
n     iQdrive: stille motor met lange levensduur
n     antiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
n     waterPerfectPlus
n     3D aquaLift-systeem
n     Hoeveelheidsautomaat
n     Schuimherkenning
n     Aanduiding voor overdosering wasmiddel
n     Zelfreinigend wasmiddelbakje
n     Resttijdaanduiding
n     Signaal bij programma-einde; multitoon
n     Onbalans-controlesysteem
n     waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen
n     Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie
n     Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek
n     Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak
n     Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar

Afmetingen (H x B x D) n     84,5 x 59,8 x 63,3 cm n     84,5 x 59,8 x 63,3 cm

1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) De aangegeven waarde is afgerond. 

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
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Beschikbaar vanaf 15/10/2020.
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WM 14N292FG € 749,99* 
iQ300 Wasmachine

WM 14N297FG € 649,99* 
iQ300 Wasmachine

Uw extraKlasse  
voordelen

n  Design  n  aquaStop
n  Siemens Verlengde Waarborg

n  Design  n  aquaStop
n  Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

n        Energieklasse: A+++1) -30 %
n      Inhoud: 1 - 8 kg
n      Max. centrifugeersnelheid 2): 1400 tr/min
n      Droogefficiëntieklasse: B
n     Jaarlijks gewogen energieverbruik: 137 kWu
n      Jaarlijks gewogen waterverbruik: 9900 liter

n      Energieklasse: A+++1) -10%
n      Inhoud: 1 - 7 kg
n      Max. centrifugeersnelheid 2): 1400 tr/min
n      Droogefficiëntieklasse: B
n     Jaarlijks gewogen energieverbruik: 157 kWu
n      Jaarlijks gewogen waterverbruik: 9020 liter

Programma’s

n      Speciale programma’s: Donkere was, Outdoor/Impregneren, 
Overhemden, Super 15’/30’, Snel/Mix, Lingerie, Wol/Handwas, 
Delicaat/Zijde, Trommel reinigen, Kreukherstellend, Katoen, 
Eco 40-60, Intensief, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen

n      Speciale programma’s:  Donkere was, Outdoor/Impregneren, 
Overhemden, Super 15’/30’, Snel/Mix, Lingerie, Wol/Handwas, 
Delicaat/Zijde, Trommel reinigen, Kreukherstellend, Katoen, 
Eco 40-60, Intensief, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen

Opties

n      touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie,  
Voorwas, Water en spoelen plus, varioSpeed, Regeling  
Centrifugeersnelheid/Spoelstop, Temperatuurregeling en  
Eindtijduitstel tot 24 u

n     varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort
n      Kinderbeveiliging

n      touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Voorwas, 
Extra water, varioSpeed, Regeling Centrifugeersnelheid/
Spoelstop, Temperatuurregeling en Eindtijduitstel tot 24 u

n     varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort
n      Kinderbeveiliging

Uitrusting en comfort

n      Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur,  
max. centrifugeersnelheid, resttijd en eindtijduitstel tot 24 u, 
beladingsaanbeveling

n     Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog 
linnen toevoegen 

n      softDial: programmaknop voor alle was- en speciale  
programma’s

n      aquaStop met garantie
n     iQdrive: stille motor met lange levensduur
n     antiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
n      waterPerfect 
n     3D aquaLift-systeem
n     Hoeveelheidsautomaat
n      Schuimherkenning
n      Resttijdaanduiding
n      Geluidssignaal bij afloop van het programma
n     Onbalans-controlesysteem
n     waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen
n    Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie
n     Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek
n      Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen  

sluithaak
n      Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar 

n      Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur,  
max. centrifugeersnelheid, resttijd en eindtijduitstel tot 24 u, 
beladingsaanbeveling

n     Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog 
linnen toevoegen 

n      softDial: programmaknop voor alle was- en speciale  
programma’s

n      aquaStop met garantie
n     iQdrive: stille motor met lange levensduur
n     antiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
n      waterPerfect 
n     3D aquaLift-systeem
n     Hoeveelheidsautomaat
n      Schuimherkenning
n      Resttijdaanduiding
n      Geluidssignaal bij afloop van het programma
n     Onbalans-controlesysteem
n    Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie
n     Vulopening van 30 cm met 180° deuropeningshoek
n      Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen  

sluithaak
n      Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar 

Afmetingen (H x B x D) n        84,8 x 59,8 x 63,2 cm n      84,8 x 59,8 x 60 cm

1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) De aangegeven waarde is afgerond.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

BTW incl. per toestel)  

VRIJSTA AND
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De zuinigste droogautomaat met  
warmtepomp. Zijn hele leven lang.
Siemens-droogautomaten.

Droogautomaat met warmtepomp:  
de energiebesparingskampioen.

De innovatieve condensatiedroogautomaat verbruikt 
in vergelijking met andere condensatiedroog- 
automaten van energie-efficiëntieklasse A zelfs tot  
80 % minder energie (nog slechts 0,18 kWu per kg 
wasgoed). En deze lage waarden handhaaft hij zijn 
hele leven lang. 

Het energielabel voor droogautomaten met 
warmtepomp.

Het label biedt twee extra energie-efficiëntieklassen
A++ en A+++. Een toestel met A++-label is tot 80 % 
efficiënter dan klasse A. Het jaarlijkse energieverbruik 
(gebaseerd op 160 cycli) is gebaseerd op het katoen- 
programma in vol en half belasting.
Er wordt ook rekening gehouden met het stroom-
verbruik wanneer het toestel uitgeschakeld is of in 
stand-by staat.  
Op het label staat de indicatie van de duur van het 
standaard programma in minuten.  

easyClean condenser: makkelijk te reinigen.

De filter beschermt de condensor tegen pluisjes.
Deze filter kan in een handomdraai worden verwijderd 
en gereinigd.

intelligent
Cleaning
System

selfCleaning condenser: nooit meer de condensor 
reinigen.

Bij elke droogbeurt wordt de condensor volledig auto- 
matisch en intensief gereinigd. Het water dat voor dit 
doel gebruikt wordt is het condenswater, gefilterd uit 
het te drogen wasgoed. Het resultaat: een altijd 
perfect schone condensor die een optimale circulatie 
van warme lucht geeft en dus weinig energie verbruikt.

Een wereldprimeur: intelligentCleaning System.

In tegenstelling tot conventionele droogautomaten  
die na elke cyclus gereinigd moeten worden, wordt  
dit onderhoud bij droogautomaten met het  
intelligentCleaning System tot een minimum beperkt.
Tijdens de droogcyclus worden pluizen via een lucht-
stroom naar een speciale filter gevoerd. Via intelligente 
sensoren weet u ook in een oogopslag wanneer u die 
moet legen (ongeveer na de twintigste droogronde) 
voor een maximaal comfort zonder aan prestaties in  
te boeten.
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intelligentDry. Automatisch het juiste droogpro-
gramma. 

Met intelligentDry ervaart u de slimme interactie  
tussen wasmachine en droogautomaat. Vanaf van-
daag hoeft u zich geen zorgen meer te maken over 
het juiste programma – uw droogautomaat en 
wasmachine selecteren gewoon zelf de instellingen. 
Via Home Connect stuurt de geconnecteerde was- 
machine alle informatie over de laatste cyclus, zoals 
belading en vochtigheidsgraad, naar de droogauto-
maat. Deze kiest dan automatisch het beste  
programma en berekent nauwkeurig de droogtijd.

smartFinish. Verminder uw berg strijk. 

Dankzij het nieuwe smartFinish-programma op Siemens 
droogautomaten hoeft u nu veel minder te strijken.  
Zelfs de vervelendste kreukels in business kledij zoals 
hemden en bloezen worden door de zachte dampstoot 
efficiënt verwijderd. 
Hoe gaat dit juist in zijn werk? Bij aanvang van het 
programma wordt koud water op het droge wasgoed 
gespoten en vervolgens zachtjes opgewarmd tot 
droogtemperatuur. De opgewekte stoom dringt door in 
het textiel en maakt de vezels mooi glad.

intelligentDryintelligentDry smartFinishsmartFinish

Droogautomaten die u helpen te genieten 
van perfect droog linnen, in alle eenvoud. 

myFavourite. Het persoonlijke was- en 
droogprogramma.

Met de geheugenfunctie myFavourite kan uw favoriete 
programma gestart worden met één druk op de LED 
multiTouch-display. 

multiTouch LED-display. Eén toets per functie.

De multiTouch LED-display laat u toe elke functie van 
uw droogautomaat intuïtief te kiezen.
Bovendien zorgen de akoestische en visuele LED 
signalen voor een efficiënte en nauwkeurige feedback.

Extra extraKlasse  – Design

De vormgeving van de wasmachines en droog-
automaten extraKlasse is met extra zorg behandeld.  
Zo kreeg o.a. de vulopening een aluminium toepas-
sing, zodat onze toestellen van een look genieten die 
niet onopgemerkt kan blijven.

Extra extraKlasse – Woldroogkorf

De woldroogkorf die uw fijn wasgoed beschermt, kan 
uiterst makkelijk in de trommel worden vastgezet. Uw 
wollen pulletjes zijn er veilig: ze worden er niet door 
mechanische bewegingen belast. Ook sportschoe-
nen, stoffen knuffels en speelgoed kunt u op deze 
manier drogen – heel wat sneller dan gewoon in 
open lucht en bovendien in alle zekerheid.
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GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

BTW incl. per toestel)  

VRIJSTA AND

WT 8HXK90FG € 1.199,99* 
iQ700 Droogautomaat met warmtepomp 1)

WT 7U489FG € 999,99* 
iQ500 Droogautomaat met warmtepomp 1)

Uw extraKlasse  
voordelen

n   Design  n  Inhoud: 1 - 9 kg  n  Woldroogkorf
n  Siemens Verlengde Waarborg

n   Design  n  A+++  n  Woldroogkorf
n  Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

n      Energie-efficiëntieklasse: A+++2)

n      Inhoud: 1 - 9 kg
n     Jaarlijks energieverbruik: 193 kWu
n      Condensatie efficiëntieklasse: A
n      Geluidsniveau: 62 dB (A) re 1 pW

n      Energie-efficiëntieklasse: A+++2)

n      Inhoud: 1 - 8 kg
n     Jaarlijks energieverbruik: 177 kWu
n      Condensatie efficiëntieklasse: B
n      Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW

Programma’s

n     smartFinish: Business, 5 Overhemden, 1 Overhemd
n     intelligentDry
n     Speciale programma‘s: smartFinish, Wol/Schoenen in korf, Mix, 

Outdoor, Handdoeken, Lingerie, Super 40’, Timerprogramma 
warm, Katoen, Kreukherstellend

 

n     Speciale programma‘s: Mix/Snel, Wol/Schoenen in korf,  
Outdoor, Handdoeken, Dekens, Hoofdkussen,  
Timerprogramma warm, Timerprogramma koud, Katoen, 
Kreukherstellend, Hygiëne, SuperKort 40, Overhemden,  
Lingerie

Opties

n     Home Connect: opstarten en controle vanop afstand
n     touchControl-toetsen: Start/Reload/Pauze, Antikreuk,  

Opties Zacht drogen, Signaal, Droogtegraad, Kinderbeveiliging, 
Basisinstellingen, Eindtijduitstel tot 24 u

n     Antikreukfase 60 of 120 min. bij afloop van het programma
n     Kinderbeveiliging

n     touchControl-toetsen: Delicaat, Signaal, Start/Reload/Pauze,  
Droogtegraad, Fijninstelling, Antikreuk 60’, Antikreuk 120’, 
myFavourite, Eindtijduitstel tot 24 u

n  Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
n  Kinderbeveiliging

Uitrusting en comfort

n     intelligentCleaning condenser: zelfreinigende condensor
n     Groot LED-display voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel 

tot 24 u, speciale functies en programmaverloop
n     Aanduiding condensatiereservoir ledigen
n     Aanduiding pluizenfilter reinigen
n     jogDial : verlichte programmaknop met geïntegreerde  

aan/uit functie
n     BLDC-motor 
n     antiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
n     autoDry: vochtgestuurde droogprogramma‘s
n     Signaal bij programma-einde; multitoon
n     softDrying System: grote inox trommel met structuur voor  

een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers  
in softDesign

n     Woldroogkorf
n     Trommelverlichting met LED
n     Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak
n     Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar
n     Aansluitset voor afvoer van het condenswater

n     selfCleaning condenser: zelfreinigende condensor
n     Groot multiTouch LED-display met de opties: Delicaat, Signaal, 

Eindtijduitstel, Start/Pauze, Droogtegraad, Fijninstelling, 
Antikreuk 60’, Antikreuk 120’, myFavourite

n     Aanduiding condensatiereservoir ledigen
n     Aanduiding pluizenfilter reinigen
n     jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde  

aan/uit functie
n     antiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
n     autoDry: vochtgestuurde droogprogramma’s
n     Geluidssignaal bij afloop van het programma
n     softDrying System: grote inox trommel met structuur voor  

een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers  
in softDesign

n     Woldroogkorf
n     Trommelverlichting met LED
n     Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak
n     Deurschanier rechts, niet verwisselbaar
n     Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Afmetingen (H x B x D) n  84,2 x 59,8 x 65,2 cm n  84,2 x 59,8 x 65,2 cm

1 Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. 
De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.
2) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

intelligentDryintelligentDry

intelligent
Cleaning
System smartFinishsmartFinish
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WT 48RT90FG € 879,99* 
iQ500 Droogautomaat met warmtepomp 1)

WT 45RT90FG € 809,99* 
iQ500 Droogautomaat met warmtepomp1)

Uw extraKlasse  
voordelen

n   Design  n  Woldroogkorf
n  Siemens Verlengde Waarborg

n   Design  n  Woldroogkorf
n  Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

n      Energie-efficiëntieklasse: A+++2)

n      Inhoud: 1 - 8 kg
n     Jaarlijks energieverbruik: 176 kWu
n      Condensatie efficiëntieklasse: A
n      Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW

n    Energie-efficiëntieklasse: A+++2)

n      Inhoud: 1 - 8 kg
n     Jaarlijks energieverbruik: 235 kWu
n      Condensatie efficiëntieklasse: B
n      Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW

Programma’s

n     Speciale programma‘s: Wol/Schoenen in korf, Mix, Outdoor, 
Handdoeken, Tijdprogramma warm, Katoen, Kreukherstellend, 
Dons, Super 40’, Overhemden, Lingerie 

n     Speciale programma‘s: Mix, Wol/Schoenen in korf, Outdoor, 
Handdoeken, Tijdprogramma warm, Katoen, Kreukherstellend, 
Dons, Super 40’, Overhemden, Lingerie

Opties

n     touchControl-toetsen: Start/Reload/Pauze, Delicaat, Antikreuk, 
Programmaduur, Droogtegraad, Signaal, Eindtijduitstel tot 24 u

n      Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma
n     Kinderbeveiliging

n        touchControl-toetsen: Start/Reload/Pauze, Delicaat, Antikreuk, 
Programmaduur, Droogtegraad, Signaal, Eindtijduitstel tot 24 u

n     Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma
n     Kinderbeveiliging

Uitrusting en comfort

n     easyClean condenser voor een gemakkelijke reiniging van  
de condensor

n     Groot LED-display voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel 
tot 24 u, programmaverloop en speciale functies

n     Aanduiding condensatiereservoir ledigen
n     Aanduiding pluizenfilter reinigen
n     softDial: volelektronische éénknopsbediening voor  

alle programma’s
n     BLDC-motor 
n     antiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
n     autoDry: vochtgestuurde droogprogramma’s
n     Geluidssignaal bij afloop van het programma
n     softDrying System: grote inox trommel met structuur voor  

een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers  
in softDesign

n     Woldroogkorf
n     Trommelverlichting met LED
n     Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak
n     Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar
n     Aansluitset voor afvoer van het condenswater

n     easyClean condenser voor een gemakkelijke reiniging van  
de condensor

n     Groot LED-display voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel  
tot 24 u, programmaverloop en speciale functies

n     Aanduiding condensatiereservoir ledigen
n     Aanduiding pluizenfilter reinigen
n     softDial: volelektronische éénknopsbediening voor  

alle programma’s
n        antiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
n        autoDry: vochtgestuurde droogprogramma’s
n     Geluidssignaal bij afloop van het programma
n     softDrying System: grote inox trommel met structuur voor  

een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers  
in softDesign

n      Woldroogkorf
n        Trommelverlichting met LED
n        Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak
n     Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar
n     Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Afmetingen (H x B x D) n  84,2 x 59,8 x 65,2 cm n      84,2 x 59,8 x 65,2 cm

1 Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. 
De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

2) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

BTW incl. per toestel)  

VRIJSTA AND
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1)  Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C.  
De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

2) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

WT 45HV05FG  € 799,99* 
iQ300 Droogautomaat met warmtepomp1)

Uw extraKlasse  
voordelen

n  Design  n  Woldroogkorf
n  Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

n      Energie-efficiëntieklasse: A++2)

n      Inhoud: 1 - 8 kg
n      Jaarlijks energieverbruik: 212 kWu
n     Condensatie efficiëntieklasse: B
n      Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW

Programma’s

n     Speciale programma‘s: Mix, Wol/Schoenen in korf, Outdoor, 
Handdoeken, Tijdprogramma warm, Katoen, Kreukherstellend, 
Dons, Super 40’, Overhemden, Lingerie

Opties

n    touchControl-toetsen:  Start/Reload/Pauze, Delicaat, Antikreuk,  
Programmaduur, Droogtegraad, Signaal, Eindtijduitstel tot 24 u

n     Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma
n      Kinderbeveiliging

Uitrusting en comfort

n     easyClean condenser voor een gemakkelijke reiniging van de  
condensor

n      Groot LED-display voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel 
tot 24 u, programmaverloop en speciale functies

n      Aanduiding condensatiereservoir ledigen
n     Aanduiding pluizenfilter reinigen
n      softDial: volelektronische éénknopsbediening voor  

alle programma’s
n      antiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
n     autoDry: vochtgestuurde droogprogramma’s
n      Geluidssignaal bij afloop van het programma
n      softDrying System: grote inox trommel met structuur voor  

een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers  
in softDesign

n      Woldroogkorf
n  Trommelverlichting met LED
n      Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak
n      Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar
n      Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Afmetingen (H x B x D) n     84,2 x 59,8 x 65,2 cm
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GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

BTW incl. per toestel)  
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A+++ vaatwassers met Zeolith: een innovatie in dienst van de efficiëntie.

Dankzij de unieke Zeolith technologie wordt uw vaat efficiënt en met schitterend succes gedroogd. Zeoliet is een 
natuurlijk mineraal dat doorheen zijn speciale oppervlakte vochtigheid absorbeert en in warmte omzet om deze  
vervolgens weer uit te stralen. Zo krijgt u een schitterend afwasresultaat en verlaagt u tezelfdertijd uw energieverbruik 
tot een minimum energie-efficiëntieklasse A+++. 
Dankzij kleine slimme aanpassingen van het zeoliet-compartiment is de luchtvochtigheid-absorptie tot 15 % hoger dan 
voorheen. Voor uitstekende droogresultaten.

20

Schitterende ideeën voor  
een schone vaat.
Siemens vaatwassers.

*  Verbruikswaarden (bepaald door een programma Eco 50°C) van de vaat- 
wasser SN 258W02IE vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door  
een standaardprogramma) van een vergelijkbaar  Siemens-toestel uit 2005.

Evolutie van het energieverbruik van de Siemens- 
vaatwassers van 2005 tot 2020.

Verbruik per wasbeurt / bestek 
2005: 12 bestekken – 2020: 13 bestekken

2005 2020 2020 2005

0,10 kWu 0,06 kWu 1,33 liter 0,73 liter

tot 

– 40 %
tot 

– 45 %

Energieverbruik* Waterverbruik* 

Vergeet de afwas met de hand.

Tegen de nog altijd zeer gangbare overtuiging in, is een 
vaatwasser beduidend efficiënter dan afwassen met de 
hand. Vaatwassers verbruiken duidelijk minder water, 
afwasmiddel en stroom. Dankzij de modernste sensor- 
techniek en andere innovatieve oplossingen, hebben de 
Siemens-toestellen per afwasbeurt genoeg aan een 
gemiddelde van 10 liter water – in tegenstelling tot de 
ongeveer 40 liter nodig voor afwassen met de hand.  
Zo bespaart u zowat 6600 liter water per jaar.

Met de volgende tips kan u extra besparen bij het 
afwassen:  

  Spoel uw vaat niet af onder stromend water. Verwijder 
gewoon de restjes. 

  Uw vaatwasser altijd zo laden dat de sproeiarmen 
ongehinderd alle gebieden raken.

  Volledige belading = afwassen met volledige efficiëntie –  
dit geldt ook voor het spoelen.
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brilliantShine system.

Vandaag zijn er 4 innovatieve functies, perfect gesynchroniseerd in 1 afwasbeurt, om uw glazen 
even proper en schitterend te krijgen alsof u ze met de hand zou afwassen.
Het nieuwe brilliantShine system creëert, dankzij de Zeolith technologie, perfecte droogvoor- 
waarden voor een droge, glanzende en streeploze vaat.
Bovendien optimaliseert de glassProtect valve de hardheid van het water om corrosie te  
minimaliseren, terwijl het programma Glas 40°C en de Shine & Dry functie uw glazen met 
grootste zorg behandelen.

varioFlex-korven, vario-besteklade en rackMatic: voor maximale flexibiliteit. 

De varioFlex-korven bieden een volstrekt nieuw comfort en een maximale flexibiliteit bij het  
in- en uitladen van de boven- en onderkorf dankzij de blauwe touchPoints die in één oogopslag 
alle flexibele elementen aanduiden.
De vario-besteklade biedt extra voordelen door de grotere flexibiliteit in laadmogelijkheden en 
gebruiksgemak. U kan in dit derde laadniveau in tegenstelling tot de gebruikelijke bestekladen, 
niet alleen plaats geven aan uw messen, vorken en lepels, maar ook aan uw pollepels, slabestek 
en zelfs klein vaatwerk zoals espressokopjes.  
Dankzij rackMatic kunt u de bovenkorf in 3 hoogten instellen. Zelfs helemaal volgeladen.  
Zo vinden naast vaatwerk, bestek en glazen ook grote potten en borden een plaatsje in beide 
korven.  

Bescherming, hygiëne en besparingen: de warmtewisselaar.

De warmtewisselaar heeft verschillende functies: zorgen voor een soepele regeling van de  
temperatuur en zo het vermijden van thermische  schokken, echte vijanden van breekbaar 
vaatwerk; het besparen van energie door het profi teren van de restwarmte bij het afwassen  
en  drogen en het drogen in een gesloten circuit dat extra hygiëne mogelijk maakt.

Eenvoudig en zacht openen en dichtmaken van de deur met het servoslot easyLock.

Een trekveer in het slot zorgt ervoor dat de deur zachtjes en haast vanzelf dichtgaat. Een lichte 
druk volstaat. En openen gaat al net zo vlot.

Levenslange garantie tegen waterschade: de aquaStop. 

Het aquaStop-beveiligingssysteem verhindert elke vorm van externe waterschade, zowel aan  
de toevoerslang als door een lek in het toestel. Zijn hele leven lang is een vaatwasser van 
 Siemens gegarandeerd tegen waterschade. 

10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip.

Naast innovatieve technologieën, is er nog iets waar u met een nieuwe  Siemens vaatwasser 
altijd kan op rekenen:  duurzame kwaliteit. De kuipen van deze  Siemens-toestellen worden 
vervaardigd uit platen van hoogwaardig inox. Hierbij worden materiaalspecifieke productie- en 
verbindingstechnieken en speciale oppervlaktebehandelingen toegepast. Daarom zijn we een 
van de weinige producenten die 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip bieden.  
Voor de aanvraag dient u zich te registreren op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/ 
10-jaar-garantie binnen de 8 weken na de levering.

Efficiënt, flexibel, met
onbegrensde mogelijkheden. 
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Optimale resultaten voor een gemengde lading: 
“Intensieve zone“. 

Het inschakelen van de “Intensieve zone“ zorgt bij alle 
 programma’s voor 20 % meer waterdruk en een hogere 
 temperatuur in de onderste korf. In de bovenste korf 
daarentegen blijft het gekozen programma onver-
anderd en wordt uw fragiele vaatwerk voorzichtig 
behandeld.

Voor een maximaal rendement van uw afwasmiddel: 
de doseerassistent. 

Dankzij de doseerassistent valt het afwastablet vanuit 
het wasmiddelvak rechtstreeks in een kleine opvang-
schaal. Daarbij lost de gerichte waterstraal gecontro-
leerd en snel op en verspreidt zich daardoor gelijk-
matig doorheen de hele machine en levert u een 
optimaal afwasresultaat op. Uiteraard kunt u met de 
doseer assistent ook nog altijd afwasmiddel in poeder- 
of gelvorm blijven gebruiken.

*  Niet combineerbaar met alle programma’s.

Driemaal zo snel afwassen en drogen: de speciale 
functie varioSpeedPlus. 

Kies een programma en druk daarna gewoon op  
de varioSpeedPlus-toets. U verkort de afwastijd met 
zo’n 66 %*.

Korte programma’s: een propere vaat, snel klaar. 

Met het programma Kort 60°C wordt uw vaat in  
89 minuten afgewassen op 60°C en perfect gedroogd 
dankzij de Zeolith technologie.
En met het programma 1u 65°C kan dit binnen een uur:  
afwassen op 65°C en gedroogd.
Deze 2 korte programma’s zijn ideaal voor de matig 
vuile vaat, zelfs met een volle lading. 

De Machine Care programma.

Om de prestaties en de levensduur van uw machine 
te optimaliseren verwijdert het programma Machine 
Care, in combinatie met een specifieke detergent,  
de resten van kalk en vet.

Afwassen à la carte – altijd een  
perfect resultaat.
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iQ500 Vaatwasser 60 cm 
Vrijstaand - Wit

SN 236W13NE € 689,99* 
iQ300 Vaatwasser 60 cm 
Vrijstaand - Wit 

Uw extraKlasse  
voordelen

n   Siemens Verlengde Waarborg n   Flessenhouder metaal inbegrepen
n   Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

n      Energie-efficiëntieklasse: A+++1)

n      Droogefficiëntieklasse: A
n      Energieverbruik bij Eco 50°C: 0,82 kWu 
n      Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter  

n      Energie-efficiëntieklasse: A++1)

n      Droogefficiëntieklasse: A
n      Energieverbruik bij Eco 50°C: 0,93 kWu 
n      Waterverbruik bij  Eco 50°C: 9,5 liter  

Programma’s

n      8 programma’s: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,  
Nacht 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen

n      4 speciale functies: varioSpeedPlus, Intensieve zone,  
hygienePlus, Shine & Dry

n    Machine Care programma 

n     6 programma‘s: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,  
Nacht 50°C, Glas 40°C, Snel 45°C

n     3 speciale functies: varioSpeedPlus, Intensieve zone,  
Extra droog

n    Machine Care programma 

Uitrusting en comfort

n      Inhoud: 13 bestekken
n      Zeolith - iQdrive
n    brilliantShine system: de perfecte interactie van  

Zeolith, Shine & Dry, glasProtect valve en Glas 40°C voor  
buitengewone afwas- en droogresultaten 

n      Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
n      Geluidsniveau (Nacht programma): 42 dB(A) re 1 pW
n      Elektronisch regenereersysteem
n     Doorstroomverwarmer
n     Doseerassistent
n     aquaSensor – Beladingssensor
n     Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
n      Warmtewisselaar
n     Wisselspoeltechniek
n     Glass protection technology
n     Zelfreinigende zeef en filter
n     Piezo-touchControl (zwart)
n     Elektronische resttijdaanduiding in minuten
n     Aanduiding van het programmaverloop
n     Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
n      Elektronische bijvulaanduiding voor zout en spoelmiddel
n     In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic  

(op 3 hoogtes)
n      varioFlex-korven
n     Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf 

(4 x) – Kopjeshouders in de bovenste korf (2 x) – Bestekrek in de 
bovenste korf – vario-bestekkorf in de onderste korf 

n      Binnenafwerking: inox
n     aquaStop met garantie
n      Elektronische sleutelfunctie
n      easyLock

 

n      Inhoud: 14 bestekken
n     iQdrive
n     Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW
n     Geluidsniveau (Nacht programma): 43 dB(A) re 1 pW
n     Elektronisch regenereersysteem
n     Doorstroomverwarmer
n     Doseerassistent
n      aquaSensor – Beladingssensor
n      Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
n      Warmtewisselaar
n      Wisselspoeltechniek
n      Glass protection technology
n     Zelfreinigende zeef en filter
n     Elektronische resttijdaanduiding in minuten
n     Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
n      Elektronische bijvulaanduiding voor zout en spoelmiddel
n     In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic  

(op 3 hoogtes)
n      vario-besteklade - 3de niveau
n      varioFlex-korven met blauwe touchPoints
n      Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf 

(4 x) – Kopjeshouders in bovenste (2 x) en onderste korf (2 x)  
n       Flessenhouder metaal inbegrepen 
n      Binnenafwerking: inox
n      aquaStop met garantie
n      Kinderbeveiliging
n      Elektronische sleutelfunctie 
n     easyLock

Afmetingen (H x B x D)
n     84,5 x 60 x 60 cm n     84,5 x 60 x 60 cm

1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

BTW incl. per toestel)  

VRIJSTA AND
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SN 658X00ME € 1.089,99* 
iQ500 Vaatwasser 60 cm 
Volledig integreerbaar - Hoogte 81,5 cm    

Uw extraKlasse  
voordelen

n  Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

n      Energie-efficiëntieklasse: A+++1)

n      Droogefficiëntieklasse: A
n     Energieverbruik bij Eco 50°C: 0,83 kWu 
n     Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter  

Programma’s

n     8 programma’s: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,  
Nacht 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen

n     4 speciale functies: varioSpeedPlus, Intensieve zone,  
hygienePlus, Shine & Dry

n    Machine Care programma 
 

Uitrusting en comfort

n      Inhoud: 14 bestekken
n     Zeolith - iQdrive
n    brilliantShine system: de perfecte interactie van  

Zeolith, Shine & Dry, glasProtect valve en Glas 40°C voor  
buitengewone afwas- en droogresultaten 

n      Geluidsniveau: 41 dB (A) re 1 pW
n      Geluidsniveau (Nacht programma): 39 dB(A) re 1 pW
n      Elektronisch regenereersysteem
n      Doorstroomverwarmer
n      Doseerassistent
n      aquaSensor – Beladingssensor
n     Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
n      Warmtewisselaar
n      Wisselspoeltechniek
n    Glass protection technology
n      Zelfreinigende zeef en filter
n      Piezo-touchControl (zwart)
n      Bediening bovenaan
n      Elektronische resttijdaanduiding in minuten
n      Akoestisch signaal bij programma-einde
n      timeLight
n      Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
n      Elektronische bijvulaanduiding voor zout en spoelmiddel
n      In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic  

(op 3 hoogtes)
n     vario-besteklade - 3de niveau
n     varioFlex-korven met blauwe touchPoints 
n      Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf 

(4 x) – Kopjeshouders in de bovenste korf (2 x)  
n      Binnenafwerking: inox
n     aquaStop met garantie
n      Kinderbeveiliging
n     easyLock
 

Afmetingen (H x B x D)
n    81,5 x 59,8 x 55 cm

1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  –  ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW inbegrepen.

GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

BTW incl. per toestel)  

I N B O U W

Toebehoren voor alle vrijstaande en  
inbouwvaatwassers extraKlasse.

SZ 73640 - Speciale korf voor glazen met lange 
steel en klein vaatwerk - € 50,99** 
SZ 72010 - Slangverlengstuk voor gescheiden 
toevoer en afvoer (slang van 2 meter) - € 34,99**
SZ 73000 - Vaatwasserset (bakplaatsproeikop, 
flessenhouder, clips en extra bestekkorf) -  
€ 20,99** 
SZ 73001 - Zilverbestekcassette - € 15,99**

timeLight of infoLight: informatie in  
één oogopslag.

Met timeLight wordt de resttijd tot het einde
van de vaatcyclus op een duidelijke en perfect
leesbare manier geprojecteerd op de keuken-
vloer,op gelijk welke kleur en materiaal van
de vloer.
Met infoLight wordt er tijdens het afwassen 
een blauw lichtje op de grond geprojecteerd.

Inbouwschema’s van de integreerbare 
vaatwassers extraKlasse.

SN 636X08JE

SN 536S03JE

SN 658X00ME

Alle afmetingen zijn in mm. 
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iQ300 Vaatwasser 60 cm 
Volledig integreerbaar - Hoogte 81,5 cm    

SN 536S03JE € 929,99* 
iQ300 Vaatwasser 60 cm 
Integreerbaar - Hoogte 81,5 cm - Inox    

Uw extraKlasse  
voordelen

n   Flessenhouder metaal inbegrepen
n   Siemens Verlengde Waarborg

n  Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

n      Energie-efficiëntieklasse: A++1)

n      Droogefficiëntieklasse: A
n      Energieverbruik bij Eco 50°C: 0,92 kWu 
n      Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter  

n      Energie-efficiëntieklasse: A++1)

n      Droogefficiëntieklasse: A
n      Energieverbruik bij Eco 50°C: 0,92 kWu 
n      Waterverbruik bij  Eco 50°C: 9,5 liter  

Programma’s

n        6 programma’s: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,  
Glas 40°C, 1u 65°C, Snel 45°C

n      3 speciale functies: varioSpeedPlus, Intensieve zone,  
Extra droog

n    Machine Care programma 

n         6 programma’s: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,  
Glas 40°C, 1u 65°C, Voorspoelen

n     3 speciale functies: varioSpeedPlus, Intensieve zone,  
Extra droog

n    Machine Care programma 

Uitrusting en comfort

n      Inhoud: 13 bestekken
n  iQdrive
n      Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
n      Elektronisch regenereersysteem
n     Doorstroomverwarmer
n     Doseerassistent
n     aquaSensor – Beladingssensor
n     Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
n      Warmtewisselaar
n     Wisselspoeltechniek
n    Glass protection technology
n     Zelfreinigende zeef en filter
n      Bediening bovenaan
n      Elektronische resttijdaanduiding in minuten
n      Akoestisch signaal bij programma-einde
n      infoLight blauw
n     Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
n      Elektronische bijvulaanduiding voor zout en spoelmiddel
n     In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic  

(op 3 hoogtes)
n      Besteklade - 3de niveau achteraf inbouwbaar
n      varioFlex-korven met blauwe touchPoints
n     Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf 

(4 x) – Kopjeshouders in de bovenste korf (2 x) – Bestekrek in  
de bovenste korf – vario-bestekkorf in de onderste korf 

n       Flessenhouder metaal inbegrepen
n      Binnenafwerking: inox
n     aquaStop met garantie
n      Kinderbeveiliging
n      easyLock

 

n      Inhoud: 13 bestekken
n     iQdrive
n     Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
n     Elektronisch regenereersysteem
n     Doorstroomverwarmer
n     Doseerassistent
n      aquaSensor – Beladingssensor
n      Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
n      Warmtewisselaar
n      Wisselspoeltechniek
n    Glass protection technology
n     Zelfreinigende zeef en filter
n     Elektronische resttijdaanduiding in minuten
n     Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
n      Elektronische bijvulaanduiding voor zout en spoelmiddel
n     In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic  

(op 3 hoogtes)
n      varioFlex-korven
n      Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf 

(4 x) – Kopjeshouders in de bovenste korf (2 x) – Bestekrek in de 
bovenste korf – vario-bestekkorf in de onderste korf

n      Binnenafwerking: inox
n      aquaStop met garantie
n      Elektronische sleutelfunctie 
n     easyLock

Afmetingen (H x B x D)
n     81,5 x 59,8 x 55 cm n     81,5 x 59,8 x 57,3 cm

1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  –  ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW inbegrepen.

GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

BTW incl. per toestel)  

IN OPTIE - SZ 73603  
vario-besteklade – € 74,99**
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Goede koel- en vriestoestellen bewaren voedingsmiddelen optimaal. En de elektriciteitsmeter wordt buitenspel 
gezet. Koelkasten werken de klok rond. Ze zijn dan ook goed voor ongeveer 21 % van het huishoudelijke 
stroomverbruik. Daarom is het bijzonder interessant in de vernieuwing van huishoudtoestellen te investeren.  
De uiterst zuinige koelkasten houden voedingsmiddelen onder controle, net zoals elke vorm van energieverspilling. 
Dankzij technologische innovaties zoals hoogwaardige isolatie en nieuwe, zuinige compressoren is Siemens steeds 
uw beste keuze. Siemens heeft sinds 2005 het gemiddelde verbruik van koel-/vriescombinaties met 69 % gereduceerd.

Nooit meer ontdooien: noFrost-technologie.

Door de noFrost-techniek wordt de luchtvochtigheid via een luchtcirculatiesysteem uit het vries- 
gedeelte afgevoerd. Bovendien zal het toestel zichzelf ook af en toe volledig automatisch ontdooien. 
Het resultaat: de lucht blijft aangenaam droog, op de binnenzijden van het toestel wordt haast geen  
ijs gevormd en op de voedingsmiddelen zet zich geen rijplaag af. 
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Al uw voedingsmiddelen onder controle.
Net zoals uw energiekosten.
Siemens koelkasten en diepvriezers.

Extra energie-efficiëntie: 
coolEfficiency koelkasten tot A+++ label.

Alle coolEfficiency-koelkasten behoren minimaal tot 
energie-efficiëntieklasse A++ en de toptoestellen zelfs tot 
klasse A+++. Deze toestellen realiseren een ongelooflijke 
energiebesparing tot 47,6 % ten opzichte van toestellen  
uit energie-efficiëntieklasse A+. Doorslaggevend hierbij  
is de combinatie van de speciale koelkringlooptechniek 
met twee afzonderlijke koelkringen voor het koel- en  
vriesgedeelte, de verbeterde toestelisolatie, de bijzonder  
efficiënte compressor technologie en het innoverende 
verdampingsysteem.

Met de volgende tips kan u extra besparen bij  
het koelen:  

  Koelkasten worden idealiter in een omgevings- 
temperatuur van + 10°C geplaatst.

  In de hyperFresh-laden blijven voedingsmiddelen 
aanzienlijk langer vers dan in de traditionele tempe- 
ratuurszones. Wanneer alles langer vers blijft, moet u 
minder weggooien en minder vaak gaan winkelen.

Verbruikswaarden (bepaald door een standaard programma) van een * GS 58 NEW DV  
en **KG 39 EEI CP  vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een stan-
daardprogramma) van een vergelijkbaar  Siemens-toestel uit 2005. (Niet alle  
vermelde referenties zijn beschikbaar in België) 

Evolutie van het energieverbruik van de 
Siemens-koeltoestellen van 2005 tot 2020.

Energieverbruik voor 100 liter in 24 uur.

2005 2020 2005 2020

Combi-bottom* Diepvriezer**

0,38 kWu 0,13 kWu 0,48 kWu 0,15 kWu

tot 

– 69 %
tot 

– 75 %
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Vroeger was een koelkast alleen  
maar koud. Vandaag is zij uw partner.
Siemens koelkasten.

Geniet langer van versheid: hyperFresh.

Dankzij de hyperFresh-lade, die zeer eenvoudig is in 
gebruik, geniet u langer van ultieme versheid.  
Zowel de vorm als de functie werden ontwikkeld om 
een uitstekende omgeving te creëren voor uw fruit  
en groenten. U geniet dus van een betere kwaliteit en 
versheid, die u kunt zien, voelen en proeven.

Eenvoudig snel ontdooien: lowFrost-technologie.

Bij rijpafzetting en ijsvorming verhoogt het stroom-
verbruik van het koeltoestel: dankzij de innoverende 
lowFrost-techno logie is bij nieuwe coolEfficiency-
toestellen niet  alleen de ijsvorming duidelijk minder 
en homogener, maar gebeurt het ontdooien ook 
opmerkelijk sneller dan bij  tradi tionele systemen.

Nauwkeurig, eenvoudig en innoverend:  
afzonderlijke temperatuurregeling met 
touchControl.

Via de overzichtelijke touchControl-bediening kunnen 
alle koelkastfuncties met een lichte aanraking gestuurd 
worden. Bijzonder praktisch: dankzij de gescheiden 
koelkringen kan de temperatuurregeling van de 
vries- en koelruimte afzonderlijk gestuurd worden.

hyperFreshhyperFresh

Een binnenruimte met uitstraling:  
de LED-verlichting.

De nieuwe, duurzame LED-lampjes zijn langs beide 
zijden vlak in de zijwanden geïntegreerd, waardoor 
de binnen ruimte gelijkmatig en perfect verlicht is 
zonder te verblinden.

Alles meteen binnen handbereik:  
easyAccess shelves.

Voor meer comfort bij het in- en uitladen van 
voedings middelen kunnen de robuuste glazen leggers 
d.m.v. profiel glijders tot 15 cm worden uitgetrokken –  
lichtlopend en stabiel, zelfs volledig beladen.  
Zo bewaart u steeds een perfect overzicht.

Minder schoonmaken: inox antiFingerprint.

De hoogwaardige inox oppervlakken van de  
koelkastdeuren zijn voorzien van een speciale laag:  
de antiFingerprint-bekleding maakt komaf met verve- 
lende vingerafdrukken op het inox.

Bijzonder stijlvol: het extraKlasse-design.

Door hun design zorgen de koelkasten voor stijlvolle 
accenten in de keuken: bijv. met het licht gewelfde 
front, de aluminium handgrepen, greeplijsten en 
panelen in bijpassende kleuren. 
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1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

KG 49NEIDP € 1.499,99*
iQ300 Koel-vriescombinatie 70 cm breed
Inox antiFingerprint

KG 39EEICP € 1.099,99*
iQ500 Koel-vriescombinatie
Inox antiFingerprint

Uw extraKlasse  
voordelen

n  Design
n   Opbergvak met push-push functie in binnendeur
n   Variabele eierhouder
n  Siemens Verlengde Waarborg

n  Design
n   Opbergvak met push-push functie in binnendeur
n   Variabele eierhouder
n  Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

n      Energieklasse A+++1) : 202 kWu/jaar
n      Full noFrost - nooit meer ontdooien
n      Netto-inhoud koelgedeelte: 330 liter
n      Netto-inhoud vriesgedeelte 4: 105 liter
n      Elektronisch gescheiden temperatuur regeling,  

afleesbaar via LED in de deur geïntegreerd
n      6-voudig beveiligingssysteem
n      Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
n      Deuren inox antiFingerprint, zijwanden inox-metallic

n      Energieklasse A+++1) : 168 kWu/jaar
n      lowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
n      Netto-inhoud koelgedeelte: 249 liter
n      Netto-inhoud vriesgedeelte 4: 88 liter
n      Elektronisch gescheiden temperatuur regeling
n      Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
n      Deuren inox antiFingerprint, zijwanden inox-metallic

Koelgedeelte

n      Super-koelen met automatische uitschakeling
n          multiAirflow-System
n          5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte  

verstelbaar en easyAccess shelves
n      Verchroomde flessenhouder
n      2 hyperFresh-laden voor vlees en vis
n         1 grote hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling voor  

groenten en fruit
n      3 deurvakken
n      Boter- en kaasvak met push-push functie
n      LED-verlichting

n      Super-koelen met automatische uitschakeling
n          5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte  

verstelbaar en easyAccess shelves
n      Verchroomde flessenhouder
n      1 hyperFresh <> 0°C lade voor vlees en vis
n         1 grote hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling voor  

groenten en fruit
n      3 deurvakken
n      Boter- en kaasvak met push-push functie
n      LED-verlichting

Diepvriesgedeelte

n      Super-vriezen met automatische uitschakeling
n          Invriesvermogen: 15 kg in 24 uur
n      Bewaartijd bij stroomonderbreking: 20 u
n      3 transparante diepvriesladen
n      varioZone: flexibele indeling van de vriesruimte
n      Diepvrieskalender

n      Super-vriezen
n          Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur
n      Bewaartijd bij stroomonderbreking: 35 u
n      3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
n      varioZone: flexibele indeling van de vriesruimte
n      Diepvrieskalender

Toebehoren
n      Eierhouder
n      2 koude accumulatoren 
n      IJsblokjesschaal

n      Eierhouder
n      2 koude accumulatoren
n      Vershouddoos

Technische informatie
n      Afmetingen toestel (H x B x D): 203 x 70 x 66 cm
n      Klimaatklasse: SN-T

n      Afmetingen toestel (H x B x D): 201 x 60 x 66 cm
n      Klimaatklasse: SN-T

GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

BTW incl. per toestel)  

VRIJSTA AND
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1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

KG 33VEWEP € 629,99*
iQ300 Koel-vriescombinatie
Wit

Uw extraKlasse  
voordelen

n  Design
n  Opbergvak met push-push functie in binnendeur
n  Variabele eierhouder
n   Vershouddoos
n  Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

n    Energieklasse A++1) : 219 kWu/jaar
n       lowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
n             Netto-inhoud koelgedeelte: 193 liter
n             Netto-inhoud vriesgedeelte 4: 94 liter
n     Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
n          Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
n    Verticale handgreep, aluminium
n    Deuren en zijwanden wit

Koelgedeelte

n    Automatische ontdooiing
n    4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte  

verstelbaar en 3 easyAccess shelves
n    Verchroomde flessenhouder
n      1 grote hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling voor  

groenten en fruit
n      2 deurvakken
n       Boter- en kaasvak met push-push functie
n    LED-verlichting

Diepvriesgedeelte

n  Super-vriezen
n       Invriesvermogen: 7 kg in 24 uur
n        Bewaartijd bij stroomonderbreking: 23 u
n       3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
n       varioZone: flexibele indeling van de vriesruimte
n    Diepvrieskalender

Toebehoren
n    Eierhouder
n      Vershouddoos

Technische informatie
n    Afmetingen toestel (H x B x D): 176 x 60 x 65 cm
n        Klimaatklasse: SN-T
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GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

BTW incl. per toestel)  



1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.30

GS 58NEWDV € 1.199,99*
iQ500 Diepvrieskast 70 cm breed 
Wit

Uw extraKlasse  
voordelen

n   Design
n  Easy opening handgreep aluminium
n  Uittrekbare iceTwister
n   Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

n    Energieklasse A+++1) : 202 kWu/jaar
n    noFrost-techniek - nooit meer ontdooien
n        Totale netto-inhoud 4: 365 liter
n        Invriesvermogen: 22 kg in 24 uur
n       Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u
n    5-voudig beveiligingssysteem
n    Multi-alarmsysteem met Memory-functie, signaal bij  

open deur en aanduiding bij stroomonderbreking
n    Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Uitrusting

n     touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling

n     freshSense - constante temperatuur met intelligente  
sensortechnologie

n     Eenvoudige deuropening met airChannel-systeem
n         Binnenuitrusting met metaallijsten
n         In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes  

achteraan
n     Draairichting deur rechts, verwisselbaar
n     Easy opening handgreep, aluminium

Diepvriesgedeelte

n     multiAirflow-System
n     Super-vriezen met automatische uitschakeling
n        3 intensieve vriesvakken met glazen legger en transparante 

klapdeur
n     5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
n     Uittrekbare iceTwister
n        varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor  

extra ruimte!
n     Diepvrieskalender
n     LED-verlichting

Toebehoren
n     2 koude accumulatoren

Technische informatie
n     Afmetingen toestel (H x B x D): 191 x 70 x 78 cm
n     Klimaatklasse: SN-T

Extra grote vriesruimte voor grote  
levensmiddelen: de bigBox.

De bigBox is 29 cm hoog, voldoende ruim 
dus voor bijvoorbeeld een hele bruidstaart  
of kalkoen. Maar ook meerdere pizza’s en 
grote diepvriesproducten of -porties kunnen 
hier probleemloos gestapeld worden.

Alles stevig in de hand: ook de laden van 
de diepvriezer.

Elegant design, doorlopende greeplijsten  
met metaal afwerking en tal van praktische 
voordelen – de vriesladen kunnen uiterst 
eenvoudig uitgenomen worden. En dankzij 
de  zijdelingse draaggrepen kunnen ze 
probleemloos getransporteerd worden.

iceTwister:  
steeds ijsblokjes ter beschikking.

Na het vullen van het eenvoudig verwijder-
bare waterreservoir produceert de iceTwister 
ijsblokjes die bewaard kunnen worden in de 
daartoe bestemde kleine lade.

varioZone: een hoogstpersoonlijke  
plaatsbehoeften.

De binnenruimte van de Siemens vriestoe- 
stellen kan overeenkomstig uw specifieke 
plaatsbehoeften ingericht en aangepast 
worden. Zo kunnen alle vriesvakken en 
glazen leggers makkelijk uitgenomen en 
teruggeplaatst worden. Ideaal wanneer u 
extra veel hoogte nodig heeft, bijvoorbeeld 
om een heerlijke bruidstaart op te bergen.

Supergrote hoeveelheden supersnel 
invriezen: de “Super-vriezen“-toets.

24 uur voor u grote hoeveelheden nieuwe 
voedingsmiddelen in de diepvriezer wil 
opbergen, drukt u gewoon op de “Super-
vriezen“-toets. Zo zullen uw diepvrieswaren 
niet onnodig ontdooien. 

GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

BTW incl. per toestel)  

Overzichtelijk  
en gemakkelijk  
invriezen.
Siemens diepvriezers.

VRIJSTA AND
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. 31
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GS 54NEWDV € 1.149,99*
iQ500 Diepvrieskast 70 cm breed
Wit

GS 51NEWDV € 1.099,99*
iQ500 Diepvrieskast 70 cm breed
Wit

Uw extraKlasse  
voordelen

n   Design
n  Easy opening handgreep aluminium
n  Uittrekbare iceTwister
n   Siemens Verlengde Waarborg

n   Design
n  Easy opening handgreep aluminium
n  Uittrekbare iceTwister
n   Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

n    Energieklasse A+++1) : 188 kWu/jaar
n    noFrost-techniek - nooit meer ontdooien
n        Totale netto-inhoud 4: 327 liter
n        Invriesvermogen: 22 kg in 24 uur
n       Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u
n    5-voudig beveiligingssysteem
n    Multi-alarmsysteem met Memory-functie, signaal bij  

open deur en aanduiding bij stroomonderbreking
n    Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW

n    Energieklasse A+++1) : 175 kWu/jaar
n    noFrost-techniek - nooit meer ontdooien
n        Totale netto-inhoud 4: 289 liter
n        Invriesvermogen: 22 kg in 24 uur
n       Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u
n    5-voudig beveiligingssysteem
n    Multi-alarmsysteem met Memory-functie, signaal bij  

open deur en aanduiding bij stroomonderbreking
n    Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Uitrusting

n     touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling

n     freshSense - constante temperatuur met intelligente  
sensortechnologie

n     Eenvoudige deuropening met airChannel-systeem
n         Binnenuitrusting met metaallijsten
n         In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes  

achteraan
n     Draairichting deur rechts, verwisselbaar
n     Easy opening handgreep, aluminium

n     touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling

n     freshSense - constante temperatuur met intelligente  
sensortechnologie

n     Eenvoudige deuropening met airChannel-systeem
n         Binnenuitrusting met metaallijsten
n         In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes  

achteraan
n     Draairichting deur rechts, verwisselbaar
n     Easy opening handgreep, aluminium

Diepvriesgedeelte

n     multiAirflow-System
n     Super-vriezen met automatische uitschakeling
n        2 intensieve vriesvakken met glazen legger en transparante 

klapdeur
n     5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
n     Uittrekbare iceTwister
n        varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor  

extra ruimte!
n     Diepvrieskalender
n     LED-verlichting

n     multiAirflow-System
n     Super-vriezen met automatische uitschakeling
n        1 intensief vriesvak met glazen legger en transparante  

klapdeur
n     5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
n     Uittrekbare iceTwister
n        varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor  

extra ruimte!
n     Diepvrieskalender
n     LED-verlichting

Toebehoren
n     2 koude accumulatoren n     2 koude accumulatoren

Technische informatie
n       Afmetingen toestel (H x B x D): 176 x 70 x 78 cm
n       Klimaatklasse: SN-T

n       Afmetingen toestel (H x B x D): 161 x 70 x 78 cm
n       Klimaatklasse: SN-T

GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

BTW incl. per toestel)  



1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

GS 33NEWEV € 799,99*
iQ300 Diepvrieskast 
Wit

GS 29NEWEV € 749,99*
iQ300 Diepvrieskast 
Wit

Uw extraKlasse  
voordelen

n  Design
n  Easy opening handgreep aluminium
n   Siemens Verlengde Waarborg

n  Design
n  Easy opening handgreep aluminium
n   Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

n    Energieklasse A++1) : 228 kWu/jaar
n    noFrost-techniek - nooit meer ontdooien
n        Totale netto-inhoud 4: 225 liter
n      Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur
n      Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u
n    5-voudig beveiligingssysteem
n    Optisch en akoestisch alarm bij temperatuursstijging
n    perfectFit - flexibele installatie direct tegen zijmuren of  

meubels mogelijk
n    Deuropening 90° met gemakkelijke toegang tot de  

diepvriesladen
n    Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW

n    Energieklasse A++1) : 214 kWu/jaar
n    noFrost-techniek - nooit meer ontdooien
n        Totale netto-inhoud 4: 200 liter
n      Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur
n      Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u
n    5-voudig beveiligingssysteem
n    Optisch en akoestisch alarm bij temperatuursstijging
n    perfectFit - flexibele installatie direct tegen zijmuren of  

meubels mogelijk
n    Deuropening 90° met gemakkelijke toegang tot de  

diepvriesladen
n    Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW

Uitrusting

n        Elektronisch temperatuur regeling, afleesbaar via LED
n         freshSense - constante temperatuur met intelligente  

sensortechnologie
n     Eenvoudige deuropening
n         Binnenuitrusting met metaallijsten
n         In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes  

achteraan
n     Draairichting deur rechts, verwisselbaar
n     Easy opening handgreep, aluminium 

n        Elektronisch temperatuur regeling, afleesbaar via LED
n         freshSense - constante temperatuur met intelligente  

sensortechnologie
n     Eenvoudige deuropening
n         Binnenuitrusting met metaallijsten
n         In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes  

achteraan
n     Draairichting deur rechts, verwisselbaar
n     Easy opening handgreep, aluminium 

Diepvriesgedeelte

n    multiAirflow-System
n    Super-vriezen met automatische uitschakeling
n   2 intensieve vriesvakken met glazen legger en transparante  

klapdeur
n      5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
n   varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor  

extra ruimte!
n          Diepvrieskalender

n    multiAirflow-System
n    Super-vriezen met automatische uitschakeling
n   1 intensief vriesvak met glazen legger en transparante  

klapdeur
n      5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
n   varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor  

extra ruimte!
n          Diepvrieskalender

Toebehoren
n    2 koude accumulatoren
n    IJsblokjesschaal

n    2 koude accumulatoren
n    IJsblokjesschaal

Technische informatie

n       Afmetingen toestel (H x B x D): 176 x 60 x 65 cm
n       Klimaatklasse: SN-T

n       Afmetingen toestel (H x B x D): 161 x 60 x 65 cm
n       Klimaatklasse: SN-T

GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

BTW incl. per toestel)  
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GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

BTW incl. per toestel)  

1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
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hyperFresh
Plus

KI 81REDE0  € 1.249,99*
iQ500 Integreerbare koelkast hyperFresh plus
177,5 cm - Vaste deur softClose

Uw extraKlasse  
voordelen

n  Design
n  LED-verlichting met softStart
n  Verchroomde flessenhouder
n  Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

n    Energieklasse A+++1) : 116 kWu/jaar
n    Totale netto-inhoud: 319 liter
n    Elektronische, tot op de graad nauwkeurige  

temperatuurregeling
n    freshSense - constante temperatuur met intelligente  

sensortechnologie
n    Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
n    Alarmtoon bij open deur
n    Onderhoudsvriendelijke zijwanden
n    Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met  

demping en zachte sluiting bij deuropening van 20°
n    Binnenuitrusting met metaallijsten

Koelgedeelte

n    Automatische ontdooiing
n    Super-koelen met automatische uitschakeling
n    1 hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling -  

houdt groenten en fruit 2 x langer vers
n    1 freshBox - groetelade met gegolfde bodem
n    7 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 6 in de hoogte  

verstelbaar en waarvan 1 varioShelf en 2 easyAccess shelves
n    5 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak met  

push-push functie
n    LED-verlichting met softStart

Toebehoren
n    3 eierhouders

Technische informatie

n          Nisafmetingen (H x B x D): 177,5 x 56 x 55 cm
n    Draairichting deur rechts, verwisselbaar
n    Klimaatklasse: SN-T

De extraKlasse  
toestellen van 
88 tot 177,5 cm  
hoog.
Siemens integreerbare  
koelkasten.

hyperFresh plus: groenten en fruit  
twee keer zo lang vers.

Fruit en groenten blijven er twee keer langer 
vers. Een bediening laat u toe de vochtigheid 
binnen de lade te regelen, waardoor er een
constante omgeving met optimale vochtig- 
heid en minimale temperatuurschommelingen
wordt gecreëerd.
Bovendien wordt het condensatiewater
dankzij de gegolfde structuur van de bodem 
op optimale wijze opgevangen.
Zo behouden de voedingsmiddelen hun 
vitaminen, versheid, smaak, textuur en kleur 
alsof u ze net gekocht heeft.

hyperFresh
Plus

Altijd goed gesloten: de softClose Door.

Hoe vaak blijft de deur van koelkasten niet op 
een kier staan?
Dankzij de “softClose Door” behoort dit risico 
nu tot het verleden en wordt de deur altijd
goed gesloten. Bovendien is er in alle schar-
nieren een demping geïntegreerd. Zo zullen 
zelfs zware deuren een hele levenscyclus
lang makkelijk en zeker worden gesloten.

Flexibliteit voor elk gebruik: de varioShelf.

Het varioShelf-systeem bestaat uit twee 
afzonderlijke 14 cm diepe leggers, die varia- 
bel aan uw specifieke bewaringsbehoeften 
aan te passen zijn.

Beschikbaar vanaf 11/2020.



1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

hyperFresh
Plus

hyperFresh
Plus

KI 41REDD0 € 1.199,99*
iQ500 Integreerbare koelkast hyperFresh plus
122,5 cm - Vaste deur softClose

KI 31REDD0  € 1.129,99*
iQ500 Integreerbare koelkast hyperFresh plus
102,5 cm - Vaste deur softClose

Uw extraKlasse  
voordelen

n  Design
n  LED-verlichting met softStart
n  Verchroomde flessenhouder
n  Siemens Verlengde Waarborg

n  Design
n  LED-verlichting met softStart
n  Verchroomde flessenhouder
n  Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

n      Energieklasse A+++1) : 69 kWu/jaar
n      Totale netto-inhoud: 211 liter
n      Elektronische, tot op de graad nauwkeurige  

temperatuurregeling
n      freshSense - constante temperatuur met intelligente  

sensortechnologie
n      Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
n      Alarmtoon bij open deur
n      Onderhoudsvriendelijke zijwanden
n      Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met  

demping en zachte sluiting bij deuropening van 20°
n      Binnenuitrusting met metaallijsten

n    Energieklasse A++1) : 100 kWu/jaar
n      Totale netto-inhoud: 172 liter
n      Elektronische, tot op de graad nauwkeurige  

temperatuurregeling
n      freshSense - constante temperatuur met intelligente  

sensortechnologie
n      Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
n      Alarmtoon bij open deur
n      Onderhoudsvriendelijke zijwanden
n      Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met 

demping en zachte sluiting bij deuropening van 20°
n      Binnenuitrusting met metaallijsten

Koelgedeelte

n      Automatische ontdooiing
n      Super-koelen met automatische uitschakeling
n      1 hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling -  

houdt groenten en fruit 2 x langer vers
n      6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte  

verstelbaar en waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf
n      4 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak met  

push-push functie
n      LED-verlichting met softStart

n      Automatische ontdooiing
n      Super-koelen met automatische uitschakeling
n      1 hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling -  

houdt groenten en fruit 2 x langer vers
n      5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte  

verstelbaar en waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf
n      3 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak met  

push-push functie
n      LED-verlichting met softStart

Toebehoren
n    3 eierhouders
n      Vershouddoos

n    3 eierhouders

Technische informatie

n          Nisafmetingen (H x B x D): 122,5 x 56 x 55 cm
n      Draairichting deur rechts, verwisselbaar
n      Klimaatklasse: SN-T

n          Nisafmetingen (H x B x D): 102,5 x 56 x 55 cm
n      Draairichting deur rechts, verwisselbaar
n      Klimaatklasse: SN-T

Beschikbaar vanaf 11/2020.

I N B O U W

GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

BTW incl. per toestel)  
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1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

KI 18REFF0  € 729,99*
iQ100 Integreerbare koelkast
88 cm - Vaste deur

Uw extraKlasse  
voordelen

n  Design
n  Aluminium flessenhouder
n  Extra uitschuiflade
n  Variabele eierhouder
n  Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

n        Energieklasse A++1) : 96 kWu/jaar
n      Totale netto-inhoud: 150 liter
n          Mechanische temperatuurregeling
n      Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
n      Binnenuitrusting met metaallijsten

Koelgedeelte

n      Automatische ontdooiing
n      4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte  

verstelbaar
n      Extra uitschuiflade
n      Aluminium flessenhouder
n      1 freshBox - groentenlade met gegolfde bodem
n      4 deurvakken
n          LED-verlichting

Toebehoren
n            Eierhouder

Technische informatie

n        Nisafmetingen (H x B x D): 88 x 56 x 55 cm
n    Draairichting deur rechts, verwisselbaar
n    Klimaatklasse: SN-ST

KI 81REDE0

KI 41REDD0

KI 31REDD0

KI 18REFF0

Inbouwschema’s van de integreerbare 
koelkasten extraKlasse.

Extra schema’s op Tradeplace.

Extra schema’s op Tradeplace.

Extra schema’s op Tradeplace.

Beschikbaar vanaf 11/2020.

GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

BTW incl. per toestel)  
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Alle afmetingen zijn in mm. 
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Indrukwekkende techniek. Fascinerend design. 

Met Siemens kookplaten en ovens wordt koken en bakken pas echt leuk. Innovatieve technologieën en  
comfortabele functies maken uw werk niet alleen veel gemakkelijker, maar inspireren u ook bij de bereiding van 
heerlijke gerechten.  
En ook met hun fascinerende design en hoogwaardige materialen stellen de toestellen van Siemens de norm.  
Overtuig uzelf. 

Een nieuw tijdperk voor uw keuken.
Siemens ovens en kookplaten.

3636
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De Siemens technologie voor een  
gemakkelijke, snelle en perfecte keuken.
Siemens ovens.

varioSpeed. Eén druk op de knop.  
Dubbel zo snel.

Dubbel zo snel zijn werd eenvoudig gemaakt: met één 
druk op de knop. De geïntegreerde microgolfoven 
helpt voortaan niet alleen meer bij ontdooien of op-
warmen, de bereidingstijd van zo goed als alle oven-
gerechten kan nu ingekort worden door microgolf- 
ondersteuning bij enkele geselecteerde verwarmings- 
wijzen. Uiteraard is dit steeds met perfecte resultaten.

Voor elk gerecht de optimale bereiding.

Afhankelijk van de oven heeft u tot 13 verwarmings- 
wijzen waarmee u zeer eenvoudig de lekkerste 
gerechten op tafel kan toveren. Zo is er bijvoorbeeld 
de 3D warme lucht-verwarmingswijze (of 4D voor 
iQ700 ovens) die door de innoverende warmtever- 
deling in de oven telkens weer zorgt voor een perfect 
gelijkmatig resultaat, op 1, 2 of 3 niveaus. 
Met de coolStart-functie wordt voorverwarmen 
overbodig. Ontdooien, opwarmen of bereiden van 
diepvrieswaren kan nu supersnel. 

varioSpeedvarioSpeed

Maximale flexibiliteit dankzij de varioClip rail. 

De varioClip rail is het nieuwe innovatieve systeem 
dat het mogelijk maakt uw bakplaten, roosters of 
universele braadsleden volledig voor de oven te 
brengen.  
Bovendien zijn deze rails, dankzij de clips, zeer 
eenvoudig uitneembaar en in hoogte verstelbaar.

Een perfect propere oven – zonder enige moeite. 

Met activeClean (pyrolytische reiniging) kan uw oven 
zichzelf reinigen: met één druk op de knop wordt de 
oven tot zeer hoge temperaturen verhit waardoor alle 
bakresten tot as gereduceerd worden. Hierna kan de 
oven eenvoudig schoongeveegd worden. Sprays of 
chemische detergenten zijn overbodig. 

Bliksemsnel brandschoon.  
De ecoClean Plus-bekleding.

De speciale bekleding ecoClean Plus op de acterwand, 
de zijwanden en het plafond verhindert dat vuil of 
etensresten zich hardnekkig vastzetten. Alles kan 
uiterst eenvoudig weer verwijderd worden en de oven 
schittert in een handomdraai weer in volle glorie.

ecoClean Plus
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I N B O U W

38

1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) Volgens norm EN 50304:2009. 

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

BTW incl. per toestel)  
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CM 676G0S1 € 1.879,99* 
iQ700 Combi-microgolfoven 
45 cm (compact45) - Zwart / Inox    

HB 674GBS1 € 1.059,99* 
iQ700 Multifunctionele kolomoven 
60 cm - Zwart / Inox    

Uw extraKlasse  
voordelen

n   Siemens Verlengde Waarborg n   Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie
n        Energie-efficiëntieklasse: A+1)

Oventype /
Verwarmingswijze

n    Oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme  
lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO,  
Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie 
“diepvriesproducten” (coolStart), Onderwarmte, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden

n    Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf:  
Microgolf, microCombi (varioSpeed)

n    Maximaal vermogen: 900 W - 5 microgolf vermogens (90 W,  
180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter

n  Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
n    Snel voorverwarmen
n    Oven 45 liter2) met binnenruimte in antraciet email

n    Oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme  
lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO,  
Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie 
“diepvriesproducten” (coolStart), Onderwarmte, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Warmhouden 

n    Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
n    Snel voorverwarmen
n    Oven 71 liter2) met binnenruimte in antraciet email
 

Reiniging

n    activeClean - pyrolytische zelfreiniging n    activeClean - pyrolytische zelfreiniging
n    Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid

n    Elektronische klok
n    cookControl Plus: ondersteunend systeem voor perfecte 

kookresultaten
n  Koelfront Comfort: 30°C (bij oven aan 180°C, max. 60 min.)
n  LED-verlichting
n  Klapdeur, met softClose, gedempt openen en sluiten
n    Temperatuurvoorstel
n  Actuele temperatuuraanduiding
n  Weergave opwarming
n  Koelventilator 
n  Elektronische deurvergrendeling
n    Kinderveiligheid –  Veiligheidsuitschakeling
n  Aanduiding van de restwarmte

n    Elektronische klok
n  Koelfront Comfort: 30°C (bij oven aan 180°C, max. 60 min.)
n  Halogeenverlichting
n  Klapdeur, met softClose, gedempt openen en sluiten
n  Actuele temperatuuraanduiding
n  Weergave opwarming
n  Koelventilator
n  Kinderveiligheid –  Veiligheidsuitschakeling 
n  Aanduiding van de restwarmte

Inhangrooster /
Uittreksysteem

n    Telescopische rails op 1 niveau, pyrolysebestendig n    Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem 
achteraf uit te rusten)

Design

n  3,7“ TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie
n    Bediening met draaiknop

n    2,8“ TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl toetsen
n    Bediening met draaiknop

Toebehoren

n    1 universele braadslede
n    1 rooster

n    1 universele braadslede
n    1 rooster
n    1 geëmailleerd bakblik

Afmetingen
(H x B x D)

n    Afmetingen toestel: 45,5 x 59,4 x 54,8 cm
n      Inbouwafmetingen: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

n    Afmetingen toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
n    Inbouwafmetingen: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Inbouwschema’s, zie pagina 46 Inbouwschema’s, zie pagina 46
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TFT-
Touchdisplay varioSpeedvarioSpeed System shelve
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1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) Volgens norm EN 50304:2009. 

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 

GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

BTW incl. per toestel)  

ecoClean Plus

HB 378G0S0 € 839,99* 
iQ500 Multifunctionele kolomoven 
60 cm - Zwart / Inox    

HB 356G0S0 € 739,99* 
iQ500 Multifunctionele kolomoven 
60 cm - Zwart / Inox   

Uw extraKlasse  
voordelen

n   Siemens Verlengde Waarborg n   Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie
n        Energie-efficiëntieklasse: A1) n        Energie-efficiëntieklasse: A1)

Oventype /
Verwarmingswijze

n    Oven met 9 verwarmingswijzen: 3D warme lucht,  
Warme lucht zacht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht,  
Grote grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten”  
(coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen 

n    Temperatuurregeling: 30°C - 275°C
n    Snel voorverwarmen
n      Oven 71 liter2) met binnenruimte in grijs email
 
 

n    Oven met 7 verwarmingswijzen: 3D warme lucht,  
Warme lucht zacht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht,  
Grote grill, Pizzastand, Onderwarmte

n      Temperatuurregeling: 50°C - 275°C
n    Snel voorverwarmen
n  Oven 71 liter2) met binnenruimte in grijs email
 

Reiniging

n    activeClean - pyrolytische zelfreiniging
n    Volledig glazen binnendeur

n  ecoClean Plus-reinigingssysteem
n  ecoClean-uitrusting: achterwand, zijwanden, plafond  
n    Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid

n    Elektronische klok
n  cookControl: 30 automatische programma’s
n  Koelfront Comfort: 30°C (bij oven aan 180°C, max. 60 min.)
n  Halogeenverlichting
n  Klapdeur, met softClose, gedempt openen en sluiten
n  Temperatuurvoorstel 
n  Weergave opwarming
n  Koelventilator
n  Kinderveiligheid –  Veiligheidsuitschakeling 
n  Aanduiding van de restwarmte

n  Elektronische klok
n  cookControl: 10 automatische programma’s
n  Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C, max. 60 min.)
n  Halogeenverlichting
n  Klapdeur, met softClose, gedempt openen en sluiten
n  Weergave opwarming
n  Koelventilator 
n  Kinderveiligheid 

Inhangrooster /
Uittreksysteem

n  varioClip rail n    varioClip rail

Design

n    Witte LCD-display met temperatuuraanduiding
n    Verzinkbare draaiknoppen

n    Witte LCD-display met temperatuuraanduiding
n    Verzinkbare draaiknoppen

Toebehoren

n    1 rooster 
n    1 universele braadslede

n    1 rooster 
n    1 universele braadslede

Afmetingen
(H x B x D)

n    Afmetingen toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
n    Inbouwafmetingen: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

n    Afmetingen toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
n    Inbouwafmetingen: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Inbouwschema’s, zie pagina 46 Inbouwschema’s, zie pagina 46
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I N B O U W

GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

BTW incl. per toestel)  

Inductie: onmiddellijk heet,  
onmiddellijk koud. 

Bij koken met inductie wekken de magnetische 
velden pas warmte op wanneer er een pot of 
pan met magnetiseerbare bodem op een 
ingeschakelde kookzone wordt gezet.  
Hierbij wordt alleen de pot- of panbodem 
verhit en dus heel wat energie bespaard.  
Inductiekookplaten zijn ook nauwkeurig te 
regelen, makkelijk schoon te maken, sneller 
dan gas, even comfortabel als een traditionele 
vitrokeramische kookplaat – en absoluut veilig.

Siemens heeft ook een flexInduction kook-
plaat waar flexibele kookzones het aantal, de 
grootte en de vorm van de geplaatste potten 
en pannen herkent. U kan zelfs 2 klassiek 
geordende rechthoekige zones samenvoegen 
tot één groot kookvlak.

Met de powerBoost-functie kan het ver-
mogen van een zone zelfs met 50 % worden 
verhoogd, dit levert een tijdsbesparing van 
35 % op.   

Niets brandt nog aan dankzij de fryingSensor Plus. 

De fryingSensor in de kookplaat meet de temperatuur 
van de pan en zorgen ervoor dat alles optimaal, lekker 
en vooral zonder aanbranden wordt bereid. U stelt 
gewoon het gewenste braadprogramma in en zodra  
de pan de juiste temperatuur heeft bereikt, meldt de 
kookplaat dit d.m.v. een geluidssignaal.  
De temperatuur in de pan wordt tijdens het hele 
braadproces voortdurend gecontroleerd en op een 
constant niveau gehandhaafd zodat bijregelen over- 
bodig is.

Functies die het koken vergemakkelijken. 

De quickStart-functie herkent en selecteert auto- 
matisch de kookzone waarop u de kookpot zet.  
De reStart-functie geeft  u de mogelijkheid terug te 
keren naar de geselecteerde instellingen na een 
eventuele uitschakeling van de kookplaat.  
En de Energy Consumption Display geeft u zicht op 
de hoeveelheid verbruikte energie vanaf de start van 
het koken. Waardoor u dus energiezuiniger kan koken.

Plus
fryingSensor 
Plus touchSlider

Mono

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 

EX851FEC1M € 1.259,99* 
iQ700 Inductiekookplaat 
flexInduction - 80 cm - U-Facet design    

Uw extraKlasse  
voordelen

n   Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

n  4 inductiekookzones
n    1 flexInduction-kookzone
n    1 variabele kookzone 

Comfort / Zekerheid

n  fryingSensor Plus regelbaar op 4 temperaturen
n  powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
n  Kookpotherkenning
n  Timer voor iedere kookzone 
n  Kookwekker
n  reStart-functie
n  quickStart-functie
n   wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende  

30 seconden
n  Veiligheidsuitschakeling 
n  Kinderbeveiliging
n  Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
n  Hoofdschakelaar On/Off
n  2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
n    Energy Consumption Display

Design

n  Mono touchSlider sensorbediening
n    Vitrokeramiek zonder decor
n    U-Facet design

Afmetingen

n    Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm 
n    Afmetingen toestel (H x B x D):  5,1 x 80,2 x 52,2 cm
n    Inbouwafmetingen (H x B x D): 5,1 x 75 x 49-50 cm

Inbouwschema’s, zie pagina 46

Neem alle  
troeven in  
handen: koken 
met inductie.
Siemens kookplaten.

Plus
fryingSensor 
Plus



4141

K
o

o
kp

la
te

n

Plus
fryingSensor 
Plus touchSlider

Mono
touchSlider
Mono

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 

EX 645FXC1M € 1.029,99* 
iQ700 Inductiekookplaat 
flexInduction - 60 cm - Kader in inox   

EH 645FFB1M € 769,99* 
iQ300 Inductiekookplaat 
powerInduction - 60 cm - Kader in inox   

Uw extraKlasse  
voordelen

n   Siemens Verlengde Waarborg n  Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

n    4 inductiekookzones
n    2 flexInduction-kookzones
 

n   4 inductiekookzones
n   1 uitbreidbare kookzone
 

Comfort / Zekerheid

n    fryingSensor Plus regelbaar op 4 temperaturen
n  powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
n  Kookpotherkenning
n  Timer voor iedere kookzone 
n  Kookwekker
n  reStart-functie
n  quickStart-functie
n   wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende  

30 seconden
n  Veiligheidsuitschakeling 
n  Kinderbeveiliging
n  Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
n  Hoofdschakelaar On/Off
n  2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
n    Energy Consumption Display

n    Braadzone
n    powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
n  Kookpotherkenning
n  Timer voor iedere kookzone 
n  Kookwekker
n  reStart-functie
n  quickStart-functie
n   wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende  

30 seconden
n  Veiligheidsuitschakeling 
n  Kinderbeveiliging
n  Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
n  Hoofdschakelaar On/Off
n  2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
n    Energy Consumption Display

Design

n    Mono touchSlider sensorbediening
n    Vitrokeramiek zonder decor
n    Kader in inox

n    Mono touchSlider sensorbediening
n    Vitrokeramiek zonder decor
n    Kader in inox

Afmetingen

n    Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm 
n    Afmetingen toestel (H x B x D): 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
n    Inbouwafmetingen (H x B x D): 5,5 x 56 x 49-50 cm

n    Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm 
n    Afmetingen toestel (H x B x D): 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
n    Inbouwafmetingen (H x B x D): 5,5 x 56 x 49-50 cm

Inbouwschema’s, zie pagina 46 Inbouwschema’s, zie pagina 46

GRATIS
(Waarde: € 89,99 -  

BTW incl. per toestel)  

Een kookplaat met ongeëvenaarde fijngevoeligheid –  
dankzij de mono touchSlider-functie. 

U hoeft enkel uw vinger te glijden over de bedienings- 
oppervlakte tot u de gewenste temperatuurinstelling 
bereikt heeft. De temperatuurstijging gaat snel en 
automatisch.  
U kunt de gewenste stand echter ook meteen instellen 
door deze één keer aan te tippen. Alle andere functies 
zoals de timer of de wipeGuard-functie kunnen geacti- 
veerd worden door de touchControl-toetsen.

touchSlider
Mono
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Breng de koffiecultuur tot bij je thuis.
De espresso volautomaten extraKlasse van  Siemens.

Uniek, intelligent verwarmingssysteem sensoFlow.  
Het sensoFlow System warmt het water in een recordtijd  
op en zorgt voor een optimale en constante temperatuur 
tijdens het hele bereidingsproces vanaf de eerste kop.

De waterpomp regelt de optimale waterdruk.  
Om alle aroma’s uit de koffie vrij te laten komen, is de  
juiste waterdruk nodig. De waterpomp zorgt ervoor dat  
de waterdruk op ieder moment optimaal is.

Keramische maalschijf.  
Het bijzonder hoogwaardige en slijtvaste keramische 
maalwerk maalt de koffie uiterst fijn en haalt zo nog meer 
aroma uit elke boon.

Uitneembare zetgroep.  
De zetgroep is eenvoudig uitneembaar zodat deze makkelijk 
gereinigd kan worden. Hierdoor is ook op lange termijn de 
optimale smaak van iedere warme drank verzekerd.

iAroma System. 4 innovaties gecombineerd  
voor het perfecte koffiegenot. 

Siemens heeft zijn EQ volautomatische espressomachine ontwikkeld voor mensen die op zoek 
zijn naar het buitengewone. Daarmee wordt elk moment dat met koffie te maken heeft een   
speciale ervaring vol genot. De volautomatische espressomachines bieden oneindige variëteiten 
in bereiding. De nauwkeurige iAroma-technologie geeft steeds een volle smaak, voor elke soort 
koffiebonen en waterhardheid. Elke kop opnieuw.
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Onze formule voor het perfecte
koffiegenot: techniek en design. 

coffeeDirect: de meest eenvoudige 
methode om uw koffie te kiezen.

Eén enkel druk op een toets volstaat  
om uw koffie te bereiden of om een  
cappuccino met mooi opgeschuimde melk 
te serveren, en dit volledig automatisch.

coffeeSelect Display: een waaier aan 
mogelijkheden in een grote display. 

Het grote touchscreen display toont u,  
in één oogopslag, alle soorten koffie- en 
melkdranken die beschikbaar zijn. 
Kies de gewenste koffie, het aantal tassen 
(één of twee), de volume in uw kopje  
en de sterkte van uw koffie dankzij de 
handige display.

aromaDouble Shot:  
voor extra sterke koffie.

Extra sterke koffie zonder in te leveren op 
aroma. Met de innovatieve aromaDouble 
Shot-functie zorgen twee maal- en brouw-
sessies altijd voor het lekkerste aroma.
Door minder water te gebruiken, komen er 
ook minder bittere stoffen vrij en wordt 
automatisch een bittere nasmaak 
vermeden.

oneTouch function: volmaakt genieten 
door een druk op de knop.

Welke koffie u vandaag ook wil deguste- 
ren, met slechts één druk op de knop kunt 
u alle melk/koffiecombinaties bereiden, 
zoals latte macchiato, cappuccino en 
koffie verkeerd.

oneTouch DoubleCup:  
alle functies met één druk op de knop – 
zelfs voor twee kopjes tegelijkertijd. 

Of u nu een goede sterke espresso, een 
romige cappuccino, een latte macchiato 
of gewoon een lekkere koffie wenst, uw 
volautomatisch espresso-automaat met 
oneTouch DoubleCup functie bereidt u dit 
alles na één enkele druk op de knop. 
Indien gewenst zelfs twee kopjes tegelijk.

individual coffeeSystem: individuele 
programmatie.

Mogelijkheid om 2 tot 6 verschillende 
profielen te gebruiken en zo elke dag, met 
slechts 1 druk op de knop, te genieten 
van uw ideale tas koffie.

milkPerfect: fijn en romig melkschuim.

Een melkopschuimsysteem dat de melk 
perfect opschuimt, rechtstreeks in de kop. 
Bovendien is de melkschuimer milkPerfect 
verwijderbaar en eenvoudig te reinigen 
onder stromend water of in de vaatwasser.

autoMilk Clean: volledig automische 
reiniging van het melksysteem. 

Na elke melkbereiding zorgt een volledig 
automatische stoomreiniging van het 
melksysteem voor een optimale hygiëne. 

Ieder mens is uniek. Verbaast het u dan dat ook bij het genieten van koffie iedereen zijn persoonlijke voorkeur 
heeft ? De ene hecht bijvoorbeeld belang aan luchtig melkschuim en perfecte techniek, de andere daarentegen 
heeft liever een extra sterke espresso zonder te moeten afzien van intuïtief bedieningsgemak. 

 
EQ.300, EQ.500 of EQ.9 plus... Vandaag biedt extraKlasse een gamma toestellen die liefhebbers van cappuccino, 
latte macchiato of een echte espresso zeker zullen bekoren.
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VRIJSTA AND

TI 957FX1DE € 2.699,99*
EQ.9 plus connect s700 
Inox antiFingerprint

TI 955F09DE € 1.949,99*
EQ.9 plus s500
Zwart

Uw extraKlasse  
voordelen

n  Design
n  Extra EQ.Series onderhoudset: 
    ontkalker, reinigingstabletten en BRITA water filter

n  Design
n  Extra EQ.Series onderhoudset: 
    ontkalker, reinigingstabletten en BRITA water filter

Algemene informatie

n    iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder 
het innovatieve sensoFlow System (constante temperatuur) 

n    Maal-systeem aanpasbaar op zeven niveau’s
n      Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar, tot 14 cm voor een latte 

machiato
n      Zero Energy Auto-Off: Automatische uitschakeling na gebruik
n      Pompdruksysteem 19 bar.
n      2 bonenreservoirs met aromabewarend deksel (2 x 290 g)
n      Water-/melkreservoir: 2,3 liter / 0,7 liter
n      Reservoir voor gemalen koffie

n        iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder 
het innovatieve sensoFlow System (constante temperatuur

n      Maal-systeem aanpasbaar op zeven niveau’s
n      Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar, tot 14 cm voor een latte 

machiato
n      Zero Energy Auto-Off: Automatische uitschakeling na gebruik
n      Pompdruksysteem 19 bar.
n      Bonenreservoir met aromabewarend deksel: 290 g
n      Water-/melkreservoir: 2,3 liter / 0,7 liter
n      Reservoir voor gemalen koffie

Uitrusting

n        oneTouch DoubleCup: simultaan twee kopjes koffie of melk- 
specialiteiten met één druk op de knop (americano, cappuccino, 
koffie, espresso, latte macchiato, warm water, melkschuim,  
flat white, ...) 

n      baristaMode:  Individuele koffiebereidingen dankzij aanpas-
bare aroma-instellingen, voor een subtielere en persoonlijke 
smaaknuances

n      dualBean System: 2 bonenreservoirs met twee gescheiden 
maalwerken

n      superSilent: geniet in stilte van een koffiebereiding dankzij 
een doeltreffende isolatie.

n      aromaDouble Shot
n      6 profielen voor het bewaren van uw individuele koffiesmaken
n      Grote TFT display met interactief menu
n      Actieve kopjesverwarming
n      Geïntegreerde melkcontainer: eenvoudig uitneembaar, 

passend in de koelkastdeur en vaatwasmachinebestendig

n        oneTouch DoubleCup: simultaan twee kopjes koffie of melk- 
specialiteiten met één druk op de knop (americano, cappuccino, 
koffie, espresso, latte macchiato, warm water, melkschuim,  
flat white, ...) 

n      baristaMode:  Individuele koffiebereidingen dankzij aanpas-
bare aroma-instellingen, voor een subtielere en persoonlijke 
smaaknuances

n      superSilent: geniet in stilte van een koffiebereiding dankzij 
een doeltreffende isolatie.

n      aromaDouble Shot
n      6 profielen voor het bewaren van uw individuele koffiesmaken
n      Grote TFT display met interactief menu
n      Actieve kopjesverwarming
n      Geïntegreerde melkcontainer: eenvoudig uitneembaar, 

passend in de koelkastdeur en vaatwasmachinebestendig

Home Connect

n      Home Connect: controle en bediening van het toestel  
op afstand

n      coffeeWorld: 19 extra internationale koffiespecialiteiten via 
de applicatie

n      coffeePlaylist: selecteer verschillende drankjes via de app
n      Reinigingsprogramma voor een langere levenstijd van uw  

toestel en een betere koffiesmaak

Reiniging en onderhoud

n      Uitneembare zetgroep en uitneembare druppelschaal met 
koffiedik-reservoir 

n    Onderhoud en reiniging van de zetgroep via de laterale deur
n    Calc’n’clean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma
n    automilk Clean: volledige automatische stoomreiniging voor 

een optimale hygiëne na elke melkbereiding.
n    Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder  

stromend water of in de vaatwasser 
n    Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling 

n      Uitneembare zetgroep en uitneembare druppelschaal met 
koffiedik-reservoir 

n    Onderhoud en reiniging van de zetgroep via de laterale deur
n    Calc’n’clean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma
n    automilk Clean: volledige automatische stoomreiniging voor 

een optimale hygiëne na elke melkbereiding.
n    Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder  

stromend water of in de vaatwasser 
n    Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling 

Technische informatie
n       Afmetingen toestel (H x B x D): 39,2 x 29,9 x 47 cm
n  Maximale aansluitwaarde: 1500 W

n       Afmetingen toestel (H x B x D): 39,2 x 29,9 x 47 cm
n  Maximale aansluitwaarde: 1500 W

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 0,05 inbegrepen. 

baristaMode baristaMode
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TQ 505DF8 € 1.199,99*
EQ.500 Integral 
sapphire black metallic

TI 355F09DE € 749,99*
EQ.300
Dark inox antiFingerprint 

Uw extraKlasse  
voordelen

n  Design 
n  Extra melkadapter: gebruik de geïntegreerde  
    melkcontainer of de adapter voor een externe melkpak.
n  Extra EQ.Series onderhoudset: 
    ontkalker, reinigingstabletten en BRITA water filter

n  Design
n  Extra EQ.Series onderhoudset: 
    ontkalker, reinigingstabletten en BRITA water filter

Algemene informatie

n    iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder 
het innovatieve sensoFlow System (constante temperatuur) 

n    Maal-systeem aanpasbaar op vijf niveau’s
n    Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar, tot 14 cm voor een latte 

machiato
n    Zero Energy Auto-Off: Automatische uitschakeling na gebruik
n    Pompdruksysteem 15 bar.
n    Bonenreservoir met aromabewarend deksel: 270 g
n    Water-/melkreservoir: 1,7 liter / 0,5 liter
n    Reservoir voor gemalen koffie

n    iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder 
het innovatieve sensoFlow System (constante temperatuur) 

n    Maal-systeem aanpasbaar op drie niveau’s
n    Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar, tot 14 cm voor een latte 

machiato
n    Zero Energy Auto-Off: Automatische uitschakeling na gebruik
n    Pompdruksysteem 15 bar.
n    Bonenreservoir met aromabewarend deksel: 250 g
n    Water-/melkreservoir: 1,4 liter / –

Uitrusting

n        oneTouch DoubleCup: simultaan twee kopjes koffie of melk- 
specialiteiten met één druk op de knop (americano, cappuccino, 
koffie, espresso, latte macchiato, warm water, melkschuim,  
flat white, ...) 

n        aromaDouble Shot
n        coffeeSelect Display: het grote touchscreen display toont u, 

in één oogopslag, alle soorten koffie- en melkdranken die 
beschikbaar zijn

n        Geïntegreerde melkcontainer: eenvoudig uitneembaar, 
passend in de koelkastdeur en vaatwasmachinebestendig

n        oneTouch functie: alle melk-/koffiebereidingen met slechts 
één druk op de knop (espresso, koffie, cappuccino, latte 
macchiato, melkschuim)

n        coffeeDirect display: één druk op een toets volstaat om uw 
koffie te bereiden

n        Actieve kopjesverwarming

Home Connect

Reiniging en onderhoud

n    Uitneembare zetgroep en uitneembare druppelschaal met 
koffiedik-reservoir 

n    Eenvoudig te onderhouden dankzij de opening aan de  
voorzijde van het toestel

n    Calc’n’clean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma
n    automilk Clean: volledige automatische stoomreiniging voor 

een optimale hygiëne na elke melkbereiding.
n    Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder  

stromend water of in de vaatwasser 
n    Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling  

n    Uitneembare zetgroep en uitneembare druppelschaal met 
koffiedik-reservoir 

n      Eenvoudig te onderhouden dankzij de opening aan de  
voorzijde van het toestel

n    Calc’n’clean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma
n    milkClean: reiniging van het melksysteem
n    Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder  

stromend water of in de vaatwasser 
n    Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling 
 

Technische informatie
n       Afmetingen toestel (H x B x D): 37,3 x 27,6 x 45,2 cm
n  Maximale aansluitwaarde: 1500 W

n       Afmetingen toestel (H x B x D): 38,3 x 25,1 x 43,3 cm
n  Maximale aansluitwaarde 1300 W

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 0,05 inbegrepen. 
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Inbouwschema’s  
voor ovens en kookplaten.

Alle afmetingen zijn in mm. 

HB 674GBS1 

Schema’s  
geldig voor de  
3 kookplaten EX 851FEC1M EH 645FFB1M

EX 645FXC1M

CM 676G0S1 

HB 378G0S0

 ** Maximale inbouwdiepte
***  Met onderbouwoven evt. meer - 
  Zie maatspecificaties van de oven 

 ** Maximale inbouwdiepte
***  Met onderbouwoven 30 mm en evt. meer - 
  Zie maatspecificaties van de oven 

 * Minimale afstand van kookplaatuitsparing  
  tot de wand
 

 * Minimale afstand van kookplaatuitsparing  
  tot de wand
 

Plaats voor
elektrische  
aansluiting

320 x 115 mm

Inbouw met een kookplaat

Inbouwdiepte
zie maattekening kookplaat

Afstaand min.:
- inductiekookplaat: 5 mm
- gaskookplaat: 5 mm
- elektrische kookplaat:  
              2 mm

Meer info voor inbouw van de oven onder  
de kookplaat op Tradeplace.

HB 356G0S0
Meer info voor inbouw van de oven onder  
de kookplaat op Tradeplace.

HB 3. HB 6.

Plaats voor
elektrische  
aansluiting
320 x 115 mm

Plaats voor
elektrische aansluiting 

320 x 115 mm Inbouw met een kookplaat

Inbouwdiepte
zie maattekening kookplaat

Afstaand min.:
- inductiekookplaat: 5 mm
- gaskookplaat: 5 mm
- elektrische kookplaat: 2 mm

Voorzie een ventilatie-opening
Voorzie een beschermende bodemplaat

Schuiflade

Inbouwoven



Kwaliteitsservice  
voor kwaliteitsproducten.

Kwaliteitsvolle service rechtstreeks door 
de fabrikant.

Niemand kent uw Siemens-huishoudtoestel 
beter dan wij.  
24 maanden waarborg op elke herstelling.

De Siemens-consumentenlijn is open van 
maandag tot vrijdag van 09u00 tot 16u30.

Onze consulenten beantwoorden al uw  
vragen over Siemens-huishoudtoestellen op 
het nummer 02/475.70.02. 
Dat geldt zowel vóór als ná de aankoop van 
uw toestel.

Onze reparatiedienst.

24 uur per dag en 7 dagen per week 
 persoonlijk telefonisch bereikbaar op 
02/475.70.02. 

Klantgerichte dienstverlening.  
Herstelling aan huis, ook op zaterdag. 

Dicht servicenet. 
Altijd iemand in uw buurt.

Contactname door de technicus 30 minuten 
voor de interventie. 

Toebehoren en onderhoudsproducten 
van Siemens.

Verleng de levensduur van uw huishoud toestel 
met de door Siemens aanbevolen onderhouds- 
en reinigingsmiddelen.

Onderhoud en reiniging.

Een regelmatige reiniging is van groot belang 
voor de goede werking van uw toestel.  
U kan de klantenservice contacteren voor  
een professionele reiniging en onderhoud van 
uw toestel.

Originele onderdelen van Siemens.

Omdat we willen dat u jarenlang plezier aan 
onze toestellen beleeft, zorgen we ervoor dat 
alle belangrijke onderdelen gedurende  
minstens 10 jaar voorradig en leverbaar zijn.

Onze reparatiedienst: 
een unieke, risicoloze service.

De Siemens-specialist geeft u voorafgaand aan 
de interventie een kostenindicatie. Besluit u 
niet tot reparatie over te gaan? Dan betaalt u 
enkel de verplaatsing- en analysekosten aan  
€ 89,99 en ontvangt u een waardebon voor 
een nieuw Siemens-toestel naar keuze.

Registreer uw toestel.
Registreer uw toestel op My Siemens en geniet van exclusieve voordelen. 

Uw My Siemens account maakt u het leven gemakkelijker door u toegang te geven tot:
•   Gebruiks- en installatiehandleidingen van al uw producten, alsook tips voor gebruik en onderhoud.
•   Garantieverlengingen.
•   Online aanvraag van een servicebezoek.
•   Een korting op uw aankoop van toebehoren, onderhoudsproducten en wisselstukken in de online shop.

Registreer u op My Siemens via https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/mysiemens 

Uw mening is belangrijk.
Door uw mening over uw Siemens-toestel te delen helpt u niet alleen onze producten te verbeteren en  
de andere consumenten om het juiste product te vinden, maar kunt u ook uw ervaring delen.  
https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/reviews
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De BSH groep is een handelsmerklicentiehouder van Siemens AG. 

Productadvies op maat. 
Overweegt u een nieuw Siemens huishoudtoestel aan te kopen,  
of heeft u vragen omtrent uw aangekochte toestel?  
We helpen u graag verder!  
Maak een afspraak bij onze productspecialist.  
Via telefoon of video-call antwoordt hij op uw vragen en geeft u  
het nodige advies.

www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/productadvies-op-maat    


