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Welkom in de wereld van 
de moderne huishoudtoestellen. 
Welkom bij  Siemens.

“Vooruitgang ten dienste van de mens“ was de visie die 
 Werner von  Siemens 160 jaar geleden meegaf aan zijn 
 onderneming. Voor  Siemens-huishoudelektro betekent dit 
een continue verbetering van de producten om aan de hoge 
en uiteenlopende eisen van een moderne levensstijl te vol-
doen. Enerzijds door het brede spectrum van specifi eke 
 toepassingsmogelijkheden van de toestellen, anderzijds 
door de automatisering van de functieprocessen. En last but 
not least door de tijdloze, moderne vormgeving.

Investeer zelf in de toekomst met de energiezuinige huis-
houdtoestellen van  Siemens. Zo draagt ook u uw steentje 
bij tot de bescherming van het klimaat.

Ontdek hier een wel heel bijzonder  Siemens-aanbod. De 
 Extraklasse. Deze biedt voor elke prijsklasse heel wat bijzon-
dere extra’s. Extra’s die u meer comfort bieden zonder dat 
u er meer voor betaalt. Ongeacht hoe bijzonder of uitgebreid 
uw wensen ook zijn, de Extraklasse van  Siemens laat extra 
wensen niet onbeantwoord. En dus zegt ook u binnenkort 
misschien:

 Siemens. Breng de toekomst binnen.
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 van  Siemens
 
Het bijzondere van de Extraklasse: die handige extra’s op het vlak van 
toestel uitrusting, advies, prestaties en dienstverlening.

Levering en aansluiting*.
Uw Extraklasse-specialist levert uw toestel stipt op het 
afgesproken tijdstip bij u thuis. Hij sluit uw nieuwe toe-
stel 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 ver-
werking ervan overeenkomstig de milieuwetgeving.

Dienstverlening na verkoop*.
Uiteraard kan u ook na de verkoop bij uw Extraklasse- 
specialist terecht met vragen over uw Extraklasse-toe-
stellen.

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 huishoudtoe-
stellen die deel uitmaken van het gamma opgenomen 
in deze catalogus. 

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 tech-
nische specialist naar u thuis.

 service

*  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 func-
ties 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 vak-
kundige en professionele dienstverlening.
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Huishoudtoestellen intelligenter dan ooit. 
Met innovatieve sensortechnologie.
 
Siemens presenteert iSensoric: 
de sensortechnologie voor intelligente huishoudtoestellen.

Meer comfort voor uw leven.
De huishoudtoestellen van Siemens beschikken over tal van innovatieve sensoren die op technisch vlak grens-
verleggend zijn. Bij alle toestellen voorzien de sensoren de intelligente iSensoric-besturingseenheid van de 
nodige informatie. Deze besturingseenheid combineert, trekt conclusies en voert zelfstandig en met uiterste 
doeltreffendheid tal van processen uit. Met iSensoric maakt u kennis met een nieuwe generatie huishoud-
toestellen die intelligenter zijn dan ooit tevoren. 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 stuk-
ken zich in de wastrommel bevinden – om dan uiteindelijk zelfstandig het volledige wasproces te optimaliseren. 
En bij droogautomaten en vaatwassers werkt iSensoric volgens hetzelfde principe: de toestellen passen zich 
automatisch aan de vereisten aan zodat u zich gewoon kunt ontspannen en van het leven kunt genieten.

Voluit voor het buitengewone in het leven.
Ontdek zelf hoe iSensoric uw leven zal verrijken: vanaf nu hoeft u zich enkel nog te focussen op datgene wat 
echt belangrijk is. Uw huishoudtoestellen werken zelfstandig en garanderen daarbij uitstekende resultaten. 
Propere en droge was en hygiënische en propere vaat – en dat met minimale inspanningen. Stel uzelf niet tevre-
den met het gewone, maar ga voluit voor het bijzondere, het buitengewone in het leven.

iSensoric in wasmachines en droogautomaten.
Alle nieuwe wasmachines en droogautomaten beschikken over de iSensoric-technologie. Door de innovatieve 
combinatie van sensoren en een besturingseenheid bieden deze toestellen tal van unieke features, die voor een 
ongezien propere en effi ciënte was zorgen. Met i-Dos wordt bijvoorbeeld altijd de exacte hoeveelheid wasmiddel 
gebruikt. Dankzij speedPerfect hebt u altijd perfecte wasresultaten en dat in een tijdspanne die 65 % korter is 
dan bij gewone wasmachines. 
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 moderne sensortechnologie iSensoric treedt u binnen in een gloednieuwe waswereld vol fantastische 
features.

iSensoric in vaatwassers.
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. De aquaStop-functie vermijdt externe waterschade en met 
de Intensieve zone kunt u hardnekkig vuile potten en pannen samen met fragiele glazen in één afwasbeurt terug 
proper krijgen. 
Superhandig: elke productklasse van Siemens-vaatwassers beschikt in verschillende confi guraties over deze 
intelligente sensortechnologie iSensoric.

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



Week na week wordt in elk gezin een hoop vuile was ge-
produceerd; 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 effi ciënt behandelen. 

Zo verbruiken  Siemens-wasmachines tot 27 % minder water
en tot 60 % minder energie dan vergelijkbare  Siemens-
wasmachines uit 2002.
De innovatieve droogautomaat met warmtepomp verbruikt 
in vergelijking met andere condensatiedroog automaten 
van energie-effi ciëntieklasse A zelfs tot 79 %  minder energie 
(nog slechts 0,13 kWu per kg wasgoed). 

Schone vooruitzichten voor uw wasgoed.
 Siemens wasmachines en droogautomaten.
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De combinatie van wifi -geschikte toestellen, intelligente software en de intuïtieve Home Connect app biedt eindeloos 
veel mogelijkheden.
•  Selecteer en start de juiste wasprogramma’s voor uw wasmachine op afstand dankzij de intuïtieve Home Connect app.
•  U ontvangt push-berichten als het wasmiddel of de wasverzachter bijna op is.

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

Home Connect – Home is where your app is. 
Siemens huishoudtoestellen met Home Connect. 
Bedien uw wasmachine waar en wanneer u wilt.

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 effi ciëntie optimaal; dat 
geldt ook voor droogautomaten.

  Voor strijkgoed volstaat de instelling “strijkdroog”.

*   Verbruikswaarden (bepaald door het programma katoen 60°C) van de was machine 
WMH 6Y892FG vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een standaard-
programma) van een vergelijkbaar  Siemens-toestel uit 2002.

Evolutie van het water- en energieverbruik van de 
 Siemens wasmachines van 2002 tot 2017.

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

0,19 kWu

2002 2017

0,076 kWu 7,8 liter

2002

tot 

– 60 %
Energie

tot 

– 27 %
Water

2017

5,67 liter

7

W
as

se
n

 / 
D

ro
g

e
n

Your 
household 
in one app.



EnergiebesparingTijdsbesparing

8

Met varioPerfect 
bespaart u tijd en energie.

***

Extra snel of extra energiezuinig wassen: varioPerfect.
Met de varioPerfect-bedieningslogica bepaalt u zelf wat u het belangrijkste vindt. Met de speedPerfect-optie wast u uiterst 
snel en met de ecoPerfect-optie buitengewoon energiezuinig. Omdat het wasproces automatisch wordt aangepast, bent 
u altijd zeker van een stralend schone was.

–65 %
max.

speedPerfect
Tijd

–50 %

e
ecoPerfect
Energie

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

*  Kook- / Bonte Was 60°C: ecoPerfect vergeleken met speedPerfect-optie.

Voor iedereen die graag tijd bespaart: speedPerfect.
Snel een stralend schone was: met de speedPerfect-optie 
kan u tot 65 % sneller* wassen. De SpeedPerfect-optie kan 
bij alle standaard- en speciale programma’s worden 
 geactiveerd, de enige uitzonderingen hierop vormen de 
 programma’s Wol/handwas en superKort 15.

** Kook- / Bonte Was 60°C: speedPerfect vergeleken met ecoPerfect-optie.

Voor iedereen die graag energie bespaart: ecoPerfect.
Met de ecoPerfect-optie wordt het vuile linnen perfect 
schoongewassen terwijl er tot 50 % minder energie wordt 
verbruikt** per kg. De ecoPerfect-optie kan bij alle stan-
daard- en speciale programma’s worden geactiveerd; de 
enige uitzonderingen hierop vormen de programma’s Wol/
handwas en superKort 15.

waterPerfect
Plus
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Efficiënt, duurzaam en stil: de iQdrive-motor.
Een lager energieverbruik bij onveranderd hoogwaardige 
prestaties, kortere programmatijden met optimale resulta-
ten, of een aangenaam geluidsarme werking zelfs bij de 
hoogste centrifugeersnelheden – geen probleem voor de 
borstelloze iQdrive-motor. En alsof dit alles nog niet vol-
staat, is hij ook nog eens slijtvast.

waveDrum: de eerste trommel die 
uw wasgoed naar behoefte behoedzaam of 
energiek behandelt.

Nog stiller wassen dankzij de stabiliseringsautomaat.
De nieuwe stabiliseringsautomaat voorkomt dat de trommel 
gaat schommelen. Hierdoor zijn de nieuwe wasmachines 
uiterst stil en dus ideaal om in keuken of badkamer geïnstal-
leerd te worden.

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

Minder trillingen en geluid: dankzij de nieuwe zijwand.
Het “antiVibration Design“ van de nieuw ontwikkelde zij-
wanden maakt de wasmachine duidelijk stabieler en zorgt 
voor een merkbare vermindering van de trillingen. En des 
te minder trillingen, des te stiller de werking.

antiVibration
Design Extremely quiet

aquaStop®
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Aardbei
Appelsien
Rode wijn

Ei
Thee 

Cosmetica
Koffi e

Chocolade
Tomaat

Gras
Babyvoeding

Bloed
Vuile sokken

Zweet
Aarde / zand

Boter / olie

Het unieke en exclusieve antivlekken-systeem. 
Gras, tomaten of rode wijn - niet alle vlekken zijn zomaar een vlek. Dankzij het anti-
vlekken-systeem van  Siemens behoort het schrikbeeld van de 16 hardnekkigste vlekken 
nu tot het verleden. Elke vlek krijgt een speciale behandeling. Deze technologie stuurt, 
volgens de aard van de vlek, het verloop van het programma alsook de bewegingen 
van de trommel. Afhankelijk van de behoefte wordt het wasgoed voorzichtig dan wel 
intensief gewassen. Meer nog, de unieke varioSoft-trommel met zijn speciale structuur 
en zijn meenemers in asymetrische vorm, is hier zéér actief. Op deze manier worden 
vlekken probleemloos verwijderd.

Antivlekken-systeem: voor elke 
vlek de juiste behandeling.
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i-Dos. Prestatiegerichte 
en intelligente toptechnologie.

Een juiste dosering van het wasmiddel:
minder water- en energieverbruik.
Te veel of te weinig wasmiddel kan tot een groter water- en 
energieverbruik leiden. Met de wasmachine met i-Dos is 
dat nu uitgesloten.

i-Dos. Zo intelligent dat zelfs de hoeveelheid
wasmiddel wordt gedoseerd.
Wasmachines met i-Dos doseren het wasmiddel en/of de 
wasverzachter immers automatisch tot op de milliliter 
nauwkeurig, zodat u telkens weer zeker bent van een zorg-
zame 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 hoeveel-
heid wasmiddel en/of wasverzachter toevoegt om effi ciën-
ter, grondiger én zachter te wassen dan enige andere was-
machine.
 

De automatische programma’s van de wasmachines 
met i-Dos.
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 bevuilingsgraad 
bepaald en zorgt het optimale wasprogramma voor perfecte 
resultaten. 

Wasmiddelen naar keuze.
De wasmachine met i-Dos is uitgerust met geïntegreerde 
doseerkamers die voldoende vloeibaar wasmiddel en/of 
wasverzachter voor 20 wasbeurten kunnen bevatten. Ze 
kunnen eenvoudig uit het toestel worden genomen om ze 
schoon te maken. Er is ook een compartiment waarin u met 
de hand wasmiddel – in poeder- of vloeibare vorm – en 
andere wasproducten voor wol of zijde bv. kunt toevoegen.
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aquaStop®

Extraklasse
WMH 6Y892FG € 1.249,99*
iQ800 Wasmachine

WM 16W592FG € 899,99*
iQ700 Wasmachine

uw extraklasse
voordelen

  Design   aquaStop
   Siemens Verlengde Waarborg

 Design   aquaStop    Trommelverlichting
  Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

    Energieklasse: A+++ -30 %
     Inhoud: 1 - 9 kg
    Max. centrifugeersnelheid: 1600 tr/min
    Droogefficiëntieklasse: A
    Jaarlijks gewogen energieverbruik: 152 kWu
    Jaarlijks gewogen waterverbruik: 11220 liter

   Energieklasse: A+++ -30 %
    Inhoud: 1 - 9 kg
    Max. centrifugeersnelheid: 1600 tr/min
   Droogefficiëntieklasse: A
   Jaarlijks gewogen energieverbruik: 152 kWu
    Jaarlijks gewogen waterverbruik: 11220 liter

Programma’s

     Speciale programma’s: Dons, Hygiëne, Donkere was, 
Overhemden/Blouses, SuperKort 30/15 min, Gordijnen, 
Outdoor, Snel/Mix, Wol/Handwas, Fijn/Zijde, Auto 
intensief 60°, Auto katoen 40°, Auto fijn 30°, Trommel 
reinigen

    Speciale programma’s: Donkere was, Overhemden/Blouses, 
SuperKort 15, Gordijnen, Outdoor/Impregneren, 
Snel/Mix, Hygiëne, Wol/Handwas, Fijne was/Zijde, 
Spoelen/Centrifugeren/ Afpompen, Trommel reinigen

Opties

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

Temperatuur, Centrifugeer-snelheid, Antivlekken-systeem, 
Voorwas, ecoPerfect, speedPerfect, Start/Pauze, Opties, 
Instellingen en Eindtijduitstel tot 24 u

     varioPerfect
     Antivlekken-systeem voor 16 vlekken
     Opties: Night Wash, Licht strijken, Extra spoelbeurten, 

Spoelstop, Spoelen/Centrifugeren/ Afpompen 
     Kinderbeveiliging

    touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, 
Voorwas, Antikreuk, Centrifugeersnelheid, Extra water, 
Temperatuur, Start/Pauze, speedPerfect, ecoPerfect, 
Antivlekken-keuze en Eindtijduitstel tot 24 u

    varioPerfect
    Antivlekken-keuze voor 4 vlekken - activeerbaar op 

de standaard programma’s
   Kinderbeveiliging

Uitrusting en comfort

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

     Duidelijke TFT-tekstdisplay voor eenvoudig gebruik
    ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor 

de start van het programma
     jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde 

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

aanbeveling voor het wasmiddel
    Schuimherkenning
     Aanduiding voor overdosering wasmiddel
     Zelfreinigend wasmiddelbakje
     Resttijdaanduiding
     Signaal bij programma-einde; multitoon
     Onbalans-controlesysteem
     waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen
     Trommelverlichting met LED
     Vulopening van 32 cm met 180° deuropeningshoek
     Magnetische deurvergrendeling comfort
     Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar

    Groot en overzichtelijk LED-display voor het programma-
verloop, temperatuurkeuze, max. centrifugeersnelheid, 
resttijdaanduiding en eindtijduitstel tot 24 u, antivlekken- 
keuze en aanduiding van het verbruik

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

    jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde 
aan/uit functie

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

Afmetingen
     Afmetingen (H x B x D): 84,8 x 59,8 x 59 cm     Afmetingen (H x B x D): 84,8 x 59,8 x 59 cm

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

GRATIS
(Waarde: € 89,99 - 

BTW incl. per toestel) 

aquaStop®

Your 
household 
in one app.
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aquaStop® Energy

Extraklasse
WM 14T492FG € 749,99*
iQ500 Wasmachine

WM 14N291FG € 649,99*
iQ300 Wasmachine

uw extraklasse
voordelen

  Design    aquaStop
   Siemens Verlengde Waarborg

 Design    aquaStop
 Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

     Energieklasse: A+++ -30 %
      Inhoud: 1 - 8 kg
      Max. centrifugeersnelheid: 1400 tr/min
      Droogefficiëntieklasse: B
      Jaarlijks gewogen energieverbruik: 135 kWu
      Jaarlijks gewogen waterverbruik: 9460 liter

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

Programma’s

      Speciale programma‘s: Overhemden/Blouses, Hygiëne, 
SuperKort 15/30, Donkere was, Outdoor/Impregneren, Snel/
Mix, Wol/Handwas, Fijn/Zijde, Dekens, Kort 60’, Trommel 
reinigen, Kreukherstellend, Katoen, Spoelen/Centrifugeren/
Afpompen

     Speciale programma’s: Donkere was, Outdoor/Impregneren, 
Overhemden/Blouses, SuperKort 15/30, Snel/Mix, Hygiëne, 
Wol/Handwas, Fijn/Zijde, Dekens, Kort 60’, Trommel reinigen, 
Kreukherstellend, Katoen, Spoelen/Centrifugeren/Afpompen

Opties

     touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, 
Voorwas, Extra water, ecoPerfect, speedPerfect, 
Centrifugeersnelheid/Spoelstop, Temperatuurregeling, 
Eindtijduitstel tot 24 u

      varioPerfect
     Kinderbeveiliging

     touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, 
Voorwas, Extra spoelen, ecoPerfect, speedPerfect, 
Centrifugeersnelheid/Spoelstop, Temperatuurregeling, 
Eindtijduitstel tot 24 u

     varioPerfect
     Kinderbeveiliging

Uitrusting en comfort

      Grote display voor het programmaverloop, de temperatuur, 
de centrifugeersnelheid, de resttijd en eindtijduitstel tot 24 u

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

      softDial: programmaknop voor alle was- en speciale 
programma‘s

     aquaStop met garantie
      iQdrive: stille motor met lange levensduur
      antiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
      waterPerfectPlus
      3D aquaLift-systeem
     Hoeveelheidsautomaat
      Schuimherkenning
      Aanduiding voor overdosering wasmiddel
      Zelfreinigend wasmiddelbakje
      Resttijdaanduiding
      Geluidssignaal bij afloop van het programma
     Onbalans-controlesysteem
     waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen
      Vulopening van 32 cm met 165° deuropeningshoek
     Magnetische metalen sluithaak
     Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar

     Grote display voor het programmaverloop, de temperatuur, 
de centrifugeersnelheid, de resttijd en eindtijduitstel tot 24 u

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

     aquaStop met garantie
    iQdrive: stille motor met lange levensduur
    antiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
     waterPerfect 
    3D aquaLift-systeem
    Hoeveelheidsautomaat
     Schuimherkenning
     Aanduiding voor overdosering wasmiddel
     Resttijdaanduiding
     Geluidssignaal bij afloop van het programma
    Onbalans-controlesysteem
   Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie
    Vulopening van 30 cm met 180° deuropeningshoek
     Magnetische metalen sluithaak
     Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar 

Afmetingen
        Afmetingen (H x B x D): 84,8 x 59,8 x 55 cm      Afmetingen (H x B x D): 84,8 x 59,8 x 55 cm

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

GRATIS
(Waarde: € 89,99 - 

BTW incl. per toestel) 

aquaStop®
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Evolutie van het energieverbruik van de 
 Siemens droogautomaten van 2002 tot 2017.

Verbruik per kg wasgoed per cyclus

*   Verbruikswaarden (bepaald door een standaardprogramma) van de droog-
automaat WT 47Y7H1FG vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een 
standaardprogramma) van een vergelijkbaar  Siemens-toestel uit 2002.

0,61 kWu

2002

0,18 kWu

2017

tot 

– 80 %
Energie

De combinatie van wifi -geschikte toestellen, intelli-
gente software en de intuïtieve Home Connect app 
biedt eindeloos veel mogelijkheden.
•  Volg uw droogautomaat op afstand en u weet met-

een hoelang uw droogautomaat nog moet draaien. 
Ongeacht waar u bent.

•  Met de Home Connect app wijzigt u eenvoudig de 
fabrieksinstellingen van uw toestellen.

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

Home Connect –
Home is where your 
app is.
Siemens huishoudtoestellen met 
Home Connect. 
Bedien uw droogautomaat waar en 
wanneer u wilt.

Your 
household 
in one app.
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De energiebesparingskampioen.
De innovatieve condensatiedroogautomaat 
verbruikt in vergelijking met andere conden-
satiedroogautomaten van energie-effi ciëntie-
klasse A zelfs tot 80 % minder  energie (nog 
slechts 0,18 kWu per kg wasgoed). 
En deze lage waarden handhaaft hij zijn hele 
 leven lang.

Nu voor altijd: een laag energieverbruik. 
Dankzij de innovatieve automatische reiniging 
van de condensor kan u zeker zijn van de lage 
verbruikswaarden van de droog automaat. Een 
toestelleven lang.

easyClean condenser: makkelijk te reinigen.
De fi lter beschermt de condensor tegen pluisjes. 
Deze fi lter kan in een handomdraai worden 
verwijderd en gereinigd.

De zuinigste droogautomaat met 
warmtepomp. En dat blijft hij zijn 
hele leven lang.

Het energielabel voor droogautomaten 
met warmtepomp.
Het label biedt twee extra energie-effi ciëntie-
klassen A+ en A++. Een toestel met A++-label 
is tot 80 % effi ciënter dan  klasse A. 
Het jaarlijkse energieverbruik (ge baseerd op 
160 cycli) is gebaseerd op het  katoen-pro-
gramma in volledige en half belasting. 
Er wordt ook rekening gehouden met het 
stroomverbruik wanneer het toestel uitge-
schakeld is of in stand-by staat. Nieuw op 
het label is de  indicatie van de duur van het 
standaard programma in minuten. 

selfCleaning condenser: nooit meer de 
condensor reinigen.
Bij elke droogbeurt wordt de condensor volle-
dig automatisch en intensief gereinigd. Het 
water dat voor dit doel gebruikt wordt is het 
condenswater, gefi lterd uit het te drogen was-
goed. Het resultaat: een altijd perfect schone 
condensor die een optimale circulatie van war-
me lucht geeft en dus weinig energie verbruikt.

Extra’s   – Woldroogkorf
De woldroogkorf die uw fi jn wasgoed be-
schermt, kan uiterst makkelijk in de trommel 
worden vastgezet. Uw wollen pulletjes zijn er 
veilig: ze worden er niet door mechanische 
bewegingen belast. Ook sportschoenen, stof-
fen knuffels en speelgoed kunt u op deze ma-
nier drogen – heel wat sneller dan gewoon in 
open lucht en bovendien in alle zekerheid.

Extra’s   – Design
De vormgeving van de wasmachines en droog-
automaten Extraklasse is met extra zorg be-
handeld. Zo kreeg o.a. de vulopening een 
aluminium toepassing, zodat onze toestellen 
van een look genieten die niet onopgemerkt 
kan blijven.
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1 Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. 
De warmtepomp bevat gefl uoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

GRATIS
(Waarde: € 89,99 - 

BTW incl. per toestel) 

Extraklasse
WT 47Y7H1FG € 1.049,99*
iQ800 Droogautomaat met warmtepomp 1

WT 47W590FG € 899,99*
iQ700 Droogautomaat met warmtepomp 1

uw extraklasse
voordelen

  Design    Inhoud: 1 - 9 kg    Woldroogkorf
  Siemens Verlengde Waarborg

 Design    Inhoud: 1 - 9 kg     Woldroogkorf
  Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

     Energie-efficiëntieklasse: A++
      Inhoud: 1 - 9 kg
     Jaarlijks energieverbruik: 258 kWu
     Condensatie efficiëntieklasse: A
     Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW

     Energie-efficiëntieklasse: A++
     Inhoud: 1 - 9 kg
    Jaarlijks energieverbruik: 259 kWu
     Condensatie efficiëntieklasse: A
     Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW

Programma’s

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

    Speciale programma‘s: Wol in korf, Mix, Outdoor, 
Handdoeken, Dekens, Hoofdkussens, Timerprogramma warm, 
Timerprogramma koud, Katoen, Kreukherstellend, Hygiëne, 
Lingerie, SuperKort 40, Overhemden

Opties

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

Droogtegraad, Memory 1, Memory 2, Basisinstellingen, 
Eindtijduitstel tot 24 u

     Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
     Woldroogkorf
      Kinderbeveiliging

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

     Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
     Woldroogkorf
    Kinderbeveiliging

Uitrusting en comfort

     selfCleaning condenser: zelfreinigende condensor
     Duidelijke TFT-tekstdisplay voor eenvoudig gebruik en 

informatie: programmaverloop, resttijdaanduiding, 
eindtijduitstel tot 24 u, speciale functies

      jogDial : verlichte programmaknop met geïntegreerde 
aan/uit functie

      BLDC-motor 
      antiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
     autoDry: vochtgestuurde droogprogramma‘s
     Multitoon geluidssignaal bij afloop van het programma
     softDrying System: grote inox trommel met structuur voor 

een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in 
softdesign

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

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

tot 24 u, speciale functies en programmaverloop
     jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde 

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

een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in 
softdesign

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

Afmetingen
     Afmetingen (H x B x D): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm      Afmetingen (H x B x D): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Your 
household 
in one app.
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1  Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. 
De warmtepomp bevat gefl uoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Extraklasse
WT 45M292FG € 799,99*
iQ300 Droogautomaat met warmtepomp 1

WT 45H291FG € 749,99*
iQ300 Droogautomaat met warmtepomp 1 

uw extraklasse
voordelen

  Design   Woldroogkorf
   Siemens Verlengde Waarborg

  Design    Woldroogkorf
 Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

      Energie-efficiëntieklasse: A++
      Inhoud: 1 - 8 kg
     Jaarlijks energieverbruik: 224 kWu
      Condensatie efficiëntieklasse: B
      Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW

     Energie-efficiëntieklasse: A++
    Inhoud: 1 - 7 kg
     Jaarlijks energieverbruik: 212 kWu
    Condensatie efficiëntieklasse: B
     Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW

Programma’s

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

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

Opties

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

 Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
     Woldroogkorf
 Kinderbeveiliging

    Toetsen: Start/Pauze, Delicaat, Antikreuk, Droogtegraad, 
Programmaduur, Kinderbeveiliging, Eindtijduitstel tot 24 u

    Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
     Woldroogkorf
     Kinderbeveiliging

Uitrusting en comfort

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

tot 24 u, programmaverloop en speciale functies
    Aanduiding condensatiereservoir ledigen
    Aanduiding pluizenfilter reinigen
    softDial - volelektronische éénknopsbediening voor 

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

een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in 
softdesign

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

     easyClean condenser voor een gemakkelijke reiniging van de 
condensor

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

     Aanduiding condensatiereservoir ledigen
    Aanduiding pluizenfilter reinigen
     softDial: volelektronische éénknopsbediening voor 

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

een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in 
softdesign

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

Afmetingen
      Afmetingen (H x B x D): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm     Afmetingen (H x B x D): 84,8 x 59,8 x 59,9 cm

GRATIS
(Waarde: € 89,99 - 

BTW incl. per toestel) 
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Schitterende ideeën voor een schone vaat.
Siemens vaatwassers.

A+++ vaatwassers met Zeolith: 
een innovatie in dienst van de efficiëntie.
Dankzij de unieke Zeolith technologie wordt uw vaat effi -
ciënt en met schitterend succes gedroogd. Zeoliet is een 
natuurlijk mineraal dat doorheen zijn speciale oppervlakte 
vochtigheid absorbeert en in warmte omzet om deze ver-
volgens weer uit te stralen. Zo krijgt u een schitterend 
 afwasresultaat en verlaagt u tezelfdertijd uw energie-
verbruik tot een minimum energie- effi ciëntieklasse A+++. 
Dankzij kleine slimme aanpassingen van het zeoliet-com-
partiment is de luchtvochtigheid-absorptie tot 15% hoger 
dan voorheen. Voor uitstekende droogresultaten.

NEW – brilliantShine system.
Vandaag zijn er 4 innovatieve functies, perfect
gesynchroniseerd in 1 afwasbeurt, om uw glazen even
proper en schitterend te krijgen als of u ze met de hand
zou afwassen.
Het nieuwe brilliantShine system creëert, dankzij de
Zeolith technologie, perfecte droogvoorwaarden 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.

18181888118181188811818
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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 
 effi ciëntie – dit geldt ook voor het spoelen.

Vergeet de afwas met de hand.
Tegen de nog altijd zeer gangbare overtuiging in, is een 
afwasmachine beduidend effi ciënter dan afwassen met de 
hand. Vaatwassers verbruiken duidelijk minder water, af-
wasmiddel en stroom. Dankzij de modernste sensortechniek 
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.

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 materiaalspecifi eke productie- en verbindingstech-
nieken 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.

*  Verbruikswaarden (bepaald door een programma Eco 50°C) van de vaat-
wasser SN 258W 02IE vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door 
een standaardprogramma) van een vergelijkbaar  Siemens-toestel uit 2002.

Evolutie van het energieverbruik van de  Siemens 
vaatwassers van 2002 tot 2017.

Energieverbruik Waterverbruik*

Verbruik per wasbeurt / bestek
2002: 12 bestekken
2017: 13 bestekken

0,10 kWu

2002 2017

0,06 kWu 1,33 liter

2002 2017

0,73 liter

tot 

– 40 %
tot 

– 45 %
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Met de volgende
bij het afwassen

  Spoel uw vaat 
Verwijder gewo

  UwUw vaatwasser
ongegehihindn erd a

  Volledige bebelaladd
effi ciëntie – dit

*  Verbruikswaarden (b
wasser SN 258W 02IE
een standaardprogram

Evolutie van het
vaatwassers van

Energieverbruik

Verbruik per wasbe
2002: 12 bestekken
2017: 13 bestekken

0,10 kWu

2002

0

tot 

– 40 %
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Efficiënt, flexibel, met 
onbegrensde mogelijkheden.

Driemaal zo snel afwassen en drogen: varioSpeedPlus. 
Kies een programma en druk daarna gewoon op de 
 varioSpeedPlus-toets. U verkort de afwastijd met zo’n 66 %*. 
De gehalveerde afwastijd verschijnt meteen in de aange-
duide resterende afwastijd. En op het einde wacht u net zo 
goed een optimaal afwasresultaat: uw vaatwerk is perfect 
schoon... én droog.

*  Niet combineerbaar met alle programma’s.

Optimaal resultaat met één druk op de knop: 
het automatisch programma Auto 45-65°C. 
Nadat u voor het programma Auto 45-65°C kiest, gaat de 
aquaSensor de troebelheid van het water na en past ver-
volgens de hoeveelheid water, het tijdstip van de toevoer 
en de  afwas-temperatuur daaraan aan, voor een perfect 
resultaat in een recordtijd.

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 daar-
entegen blijft het gekozen programma onveranderd en 
wordt uw fragiele vaatwerk voorzichtig behandeld.

intensive
Zone

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.

aquaStop®

varioSpeedPlus
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NEW – Korte programma’s en de Machine Care 
programma. 
Met het nieuwe programma Kort 60°C zal uw vaat afgewas-
sen worden op 60°C en perfect gedroogd, dankzij de Zeolith 
technologie in 89 minuten. 
En binnen een uur, zal uw vaat worden gewassen op 65°C 
en gedroogd... met de programma 1u. 
Deze 2 korte programma’s zijn ideaal voor de matig vuile 
vaat, zelfs met een volle lading.
Om de prestaties en de levensduur van uw machine te 
optimaliseren verwijdert de programma Machine Care, in 
combinatie met een specifi eke detergent, de resten van kalk 
en vet.

Eenvoudig in de hoogte verstelbaar – zelfs volgeladen: 
3-voudige rackMatic met volledig uittrekbare korf. 
Om uw vaatwasser eenvoudig met heel wat vaatwerk vol te 
laden, kunt u dankzij rackMatic de bovenkorf in 3 hoogten 
instellen. Zelfs helemaal volgeladen. Zo vinden naast vaat-
werk, bestek en glazen ook grote potten en borden een 
plaatsje in beide korven.

varioPro-besteklade: meer flexibiliteit dankzij 
het derde laadniveau.
De nieuwe varioPro-besteklade biedt extra voordelen door 
de nog grotere fl exibiliteit in laadmogelijkheden en ge-
bruiksgemak. U kan in dit derde laadniveau niet alleen 
klein vaatwerk kwijt, maar ook grotere keukentoebehoren 
zoals pollepels, een schuimspaan, lange messen of kleinere 
kopjes.

varioFlexPro-korven: voor maximale flexibiliteit. 
De nieuwe varioFlexPro-korven bieden een volstrekt nieuw 
comfort en een maximale fl exibiliteit bij het in- en uitladen 
van de boven- en onderkorf dankzij de blauwe touchPoints 
die in één oogopslag alle fl exibele elementen aanduiden.
De nieuwe glazenhouders kunnen bijvoorbeeld tot 12 wijn-
glazen in de onderste korf en tot 6 wijnglazen in de bovenste 
korf op een veilige manier plaatsen. Bovendien kunt u in de 
bovenste korf 3 niveaus opklappen en opsplitsen, en kunt u 
in de bovenste en onderste korf tot zes reeksen van staafjes 
omklappen voor het inladen van pannen. 
Aangezien de korven een 4-tal cm dieper zijn, kunt u er nu 
13 stukken vaatwerk in kwijt, en met de varioPro-lade zelfs 
tot 14. Een handgreep aan de bovenste en onderste korf 
maakt het uittrekken van de korven nog makkelijker.

Voor een maximaal rendement van uw afwasmiddel: 
de doseerassistent.
Dankzij de doseerassistent valt het afwastablet vanuit het 
wasmiddelvak rechtstreeks in een kleine opvangschaal 
voorin de bovenste korf. Een gerichte waterstraal lost het 
daar gecontroleerd en snel op en verspreidt zich daardoor 
gelijkmatig 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.
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Extraklasse
SN 658X00ME € 1.049,99*
iQ500 Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar - Hoogte 81,5 cm    

uw extraklasse
voordelen

 Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

     Energie-efficiëntieklasse: A+++
     Droogefficiëntieklasse: A
    Energieverbruik bij Eco 50°C: 0,83 kWu 
    Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter 

Programma’s

    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

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

   Machine Care programma

Uitrusting en comfort

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

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

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

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

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

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

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

GRATIS
(Waarde: € 89,99 - 

BTW incl. per toestel) 
GRATIS

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

NEW – INBOUW

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 .

SN 536S03IE

SN 636X08IE
SN 658X00ME

 *  In de hoogte verstelbare voetjes. 
    Sokkelhoogte bij 
  - toestelhoogte 815: 90 -160 mm. 
     - toestelhoogte 875: 150 -220 mm.

  

 *  In de hoogte verstelbare voetjes. 
    Sokkelhoogte bij 
  - toestelhoogte 815: 90 -160 mm. 
     - toestelhoogte 875: 150 -220 mm.
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Extraklasse
SN 636X08IE € 899,99*
iQ300 Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar - Hoogte 81,5 cm    

SN 536S03IE € 899,99*
iQ300 Vaatwasser 60 cm
Integreerbaar - Hoogte 81,5 cm - Inox    

uw extraklasse
voordelen

   Flessenhouder metaal inbegrepen
  Siemens Verlengde Waarborg

 Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

      Energie-efficiëntieklasse: A++
      Droogefficiëntieklasse: A
      Energieverbruik bij Eco 50°C: 0,92 kWu 
      Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter 

     Energie-efficiëntieklasse: A++
     Droogefficiëntieklasse: A
     Energieverbruik bij Eco 50°C: 0,92 kWu 
     Waterverbruik bij  Eco 50°C: 9,5 liter 

Programma’s

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

      3 speciale functies: varioSpeedPlus, Intensieve zone, 
Extra droog

    Machine Care programma

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

    3 speciale functies: varioSpeedPlus, Intensieve zone, 
Extra droog

   Machine Care programma

Uitrusting en comfort

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

(op 3 hoogtes)
      Besteklade - 3de niveau achteraf inbouwbaar
      varioFlex-korven met blauwe touchPoints
     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 

       Flessenhouder metaal inbegrepen
      Binnenafwerking: inox
     aquaStop met garantie
      Kinderbeveiliging
      easyLock

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

(op 3 hoogtes)
     varioFlex-korven
     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

     Binnenafwerking: inox
     aquaStop met garantie
     Elektronische sleutelfunctie 
    easyLock

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

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  –  ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW inbegrepen.

GRATIS
(Waarde: € 89,99 - 

BTW incl. per toestel) 
GRATIS

(Waarde: € 89,99 - 
BTW incl. per toestel) 
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IN OPTIE - Besteklade 
varioPro SZ 73611 – € 74,99**
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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. 

Extraklasse
SN 258I06TE € 949,99*
iQ500 Vaatwasser 60 cm
Vrijstaand - Inox antiFingerprint/inoxLook    

uw extraklasse
voordelen

 Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

     Energie-efficiëntieklasse: A+++
     Droogefficiëntieklasse: A
    Energieverbruik bij Eco 50°C: 0,83 kWu 
    Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter 

Programma’s

    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

    4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op 
afstand), varioSpeedPlus, Intensieve zone, Shine & Dry

   Machine Care programma

Uitrusting en comfort

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

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

     Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW
     Geluidsniveau (Nacht programma): 40 dB(A) re 1 pW
     Elektronisch regenereersysteem
     Doorstroomverwarmer
     Doseerassistent
     aquaSensor – Beladingssensor
    Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
     Warmtewisselaar
     Wisselspoeltechniek
   Glass protection technology
     Zelfreinigende zeef en filter
     Piezo-touchControl (zwart)
     Hoge definitie TFT kleurendisplay met symbolen en tekst
     Aanduiding van het programmaverloop
     Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
     Elektronische bijvulaanduiding voor zout en spoelmiddel
     In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic 

(op 3 hoogtes)
    varioPro-besteklade - 3de niveau
    varioFlexPro-korven met blauwe touchPoints 
     Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6 x) en onderste 

korf (8 x) – Kopjeshouders in bovenste (2 x) en onderste korf 
(2 x) – Glazenhouder in de onderste korf 

     Binnenafwerking: inox
    aquaStop met garantie
     Elektronische sleutelfunctie
    easyLock

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

GRATIS
(Waarde: € 89,99 - 

BTW incl. per toestel) 

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Toebehoren voor alle vrijstaande en inbouw- 
vaatwassers .

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, fl essen-
houder, clips en extra bestekkorf) - € 20,99** 
SZ 73001 - Zilverbestekcassette - € 15,99**

** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW inbegrepen.

Your 
household 
in one app.

Bescherming, hygiëne en besparingen: 
de warmtewisselaar. 
De warmtewisselaar heeft verschillende functies: 
zorgen voor een soepele regeling van de tem-
peratuur en zo het vermijden van thermische 
 schokken, echte vijanden van breekbaar vaat-
werk; 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.
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Extraklasse
SN 258W02IE € 749,99*
iQ500 Vaatwasser 60 cm
Vrijstaand - Wit

SN 236W13ME € 649,99*
iQ300 Vaatwasser 60 cm
Vrijstaand - Wit

uw extraklasse
voordelen

  Siemens Verlengde Waarborg   Flessenhouder metaal inbegrepen
 Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

      Energie-efficiëntieklasse: A+++
      Droogefficiëntieklasse: A
      Energieverbruik bij Eco 50°C: 0,82 kWu 
      Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter 

     Energie-efficiëntieklasse: A++
     Droogefficiëntieklasse: A
     Energieverbruik bij Eco 50°C: 0,93 kWu 
     Waterverbruik bij  Eco 50°C: 9,5 liter 

Programma’s

      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

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

    Machine Care programma

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

    3 speciale functies: varioSpeedPlus, Intensieve zone, 
Extra droog

   Machine Care programma

Uitrusting en comfort

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

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

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

(op 3 hoogtes)
      varioFlex-korven
     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 

      Binnenafwerking: inox
     aquaStop met garantie
      Elektronische sleutelfunctie
      easyLock

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

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

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

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

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

GRATIS
(Waarde: € 89,99 - 

BTW incl. per toestel) 
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Nooit meer ontdooien: noFrost-technologie. 
Door de noFrost-techniek wordt de luchtvochtigheid via een 
luchtcirculatiesysteem uit het vriesgedeelte afgevoerd. 
 Bovendien zal het toestel zichzelf ook af en toe volledig 
 automatisch ontdooien. Het resultaat: de lucht blijft aan-
genaam droog, op de binnenzijden van het toestel wordt 
haast geen ijs gevormd en op de voedingsmiddelen zet zich 
geen rijplaag af.

Extra energie-efficiëntie: 
coolEfficiency-koelkasten tot A+++ label. 
Alle coolEffi ciency-koelkasten behoren minimaal tot energie-
effi ciëntieklasseA++ en de toptoestellen zelfs tot klasse A+++. 
Deze toestellen realiseren een ongeloofl ijke  energiebesparing 
tot 47,6 % ten opzichte van toestellen uit energie-effi ciëntie-
klasse A+. Doorslaggevend hierbij is de combinatie van 
de speciale koelkringlooptechniek met twee afzonderlijke 
 koelkringen voor het koel- en vriesgedeelte, de verbeterde 
 toestelisolatie, de bijzonder effi ciënte compressor technologie 
en het innoverende verdampingsysteem.

Voordelen die u 
niet koud zullen laten. 
  Siemens koelkasten en diepvriezers.

noFrost
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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 
temperatuurszones. Wanneer alles langer vers 
blijft, moet u minder weggooien en minder vaak 
gaan winkelen.

Evolutie van het energieverbruik van de 
  Siemens-koeltoestellen van 2002 tot 2017.

0,38 kWu

2002

tot 

– 69 %

Combi-bottom*

tot 

– 75 %

Diepvriezer**

2017

0,13 kWu

2002

0,48 kWu

2017

0,15 kWu

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 eco + 

koelkasten houden voedingsmiddelen onder controle, net 
zoals elke vorm van energieverspilling. Dankzij technologi-
sche innovaties zoals hoogwaardige isolatie en nieuwe, 
 zuinige compressoren is   Siemens steeds uw beste keuze. 
   Siemens heeft sinds 2001 het gemiddelde verbruik van 
koel-/vriescombinaties met 69 %  gereduceerd.

Al uw voedingsmiddelen onder controle. 
Net zoals uw energiekosten.

Verbruikswaarden (bepaald door een standaard programma) van een * GS 58NEW40 
en **KG 39NEI45 vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een standaard-
programma) van een vergelijkbaar  Siemens-toestel uit 2002. (Niet alle vermelde 
referenties zijn beschikbaar in België) 

Energieverbruik voor 100 liter in 24 uur.

K
o

e
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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 stroomverbruik 
van het koeltoestel: dankzij de innoverende lowFrost-
techno logie is bij nieuwe coolEffi ciency-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 afzon-
derlijk gestuurd worden.

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.

lowFrost

hyperFresh

LED light

Efficiënt. Efficiënter. 
coolEfficiency.
Siemens koelkasten.
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Binnen steeds 
overzichtelijk.

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. profi el-
glijders tot 15 cm worden uitgetrokken – lichtlopend en 
stabiel, zelfs volledig beladen. Zo bewaart u steeds een per-
fect overzicht.

Flexibel gebruik van uw plaatsindeling: de flexShelf. 
De fl exShelf bestaat uit twee met elkaar verbonden leg-
plateaus. Onder de bovenste legger uit onbreekbaar veilig-
heidsglas bevindt zich een metalen houder. Deze kan fl exibel 
worden uitgeklapt en daarna terug onder de glasplaat 
 worden weggeborgen.

In de hoogte verstelbaar voor flexibel gebruik: 
de easyLift-deurcompartimenten.
Kleine fl esjes of 2-liter-PET-fl essen – de fl exibele easyLift-
deurcompartimenten zijn tot 21 cm in de hoogte verstelbaar 
en bieden dus speelruimte voor elk fl essenformaat. Een bij-
komende troef: de easyLift-deurcompartimenten zijn zelfs 
volledig beladen traploos in de hoogte verstelbaar.

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

Bijzonder stijlvol: het Extraklasse-design. 
Door hun design zorgen de koelkasten voor stijlvolle accen-
ten in de keuken: bijv. met het licht gewelfde front, de alu-
minium handgrepen, greeplijsten en panelen in bijpassende 
kleuren.

flexShelf

easyAccess 
shelves

easyLift

anti
Fingerprint
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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 getrans-
porteerd worden.

iceTwister: steeds ijsblokjes ter beschikking.
Na het vullen van het eenvoudig verwijderbare waterreser-
voir produceert de iceTwister ijsblokjes die bewaard kunnen 
worden in de daartoe bestemde kleine lade.

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.

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

Boordevol innovatieve technieken en 
ontworpen voor uw gebruiksgemak.
Siemens diepvriezers.

bigBox
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varioZone: een hoogstpersoonlijke plaatsbehoeften.
De binnenruimte van de Siemens vriestoestellen kan over-
eenkomstig uw specifi eke 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.

Koelelementen voor noodgevallen.
Bij Siemens-diepvriezers zijn in de deuren 2 kleine koel-
elementen voorzien. Bij een stroomonderbreking zorgen ze 
ervoor dat de koude langer wordt vastgehouden, maar ze 
kunnen ook in een koelbox gebruikt worden. Aan de binnen-
kast van de diepvriezerdeur is ook een kalender voorzien, 
zodat u kan afl ezen hoelang bepaalde voedingsmiddelen 
bewaard kunnen worden.

Nooit meer ontdooien: noFrost-technologie.
Met de noFrost-technologie zorgt een circulatiesysteem voor 
het verwijderen van de luchtvochtigheid uit de koelruimte. 
Bovendien zal het toestel zichzelf ook af en toe volledig 
 automatisch ontdooien. Het resultaat: de lucht blijft aange-
naam droog, op de binnenzijden van het toestel wordt haast 
geen ijs gevormd en op de voedingsmiddelen zet zich geen 
rijplaag af.

noFrost



GRATIS
(Waarde: € 89,99 - 

BTW incl. per toestel) 

32 * Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

NEW – INBOUW

Extra’s   – Extra uitschuiflade 
en aluminium flessenhouder 
De bijkomende lade is zeer praktisch: 
charcuterie, kaas en kleine levensmiddelen 
kunnen daarin worden opgeborgen en de 
koelkast blijft overzichtelijk. 
En de fl essenhouder laat u toe 2 extra 
fl essen veilig te bewaren.

Inbouwschema’s van de integreerbare 
koelkasten  

 KI 18RE61

  KI 24RE61
  KI 24LE61

Extraklasse
KI 24LE61  € 849,99*
iQ100 - Integreerbare koelkast met diepvriezer
122,5 cm - Vaste deur

uw extraklasse
voordelen

 Design
 Aluminium flessenhouder
 Extra uitschuiflade
 Variabele eierhouder 
 Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

   Energieklasse A++: 174 kWu/jaar
   Netto-inhoud vriesgedeelte 4: 17 liter
     Netto-inhoud koelgedeelte: 183 liter
     Mechanische temperatuurregeling
     Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
     Binnenuitrusting met metaallijsten

Koelgedeelte

     Automatische ontdooiing
     5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte 

verstelbaar
     Extra uitschuiflade
     Aluminium flessenhouder
     1 freshBox - groentenlade met gegolfde bodem
     4 deurvakken
     Binnenverlichting

Diepvriesgedeelte

     Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur
     Bewaartijd bij stroomonderbreking: 10 u
     1 vriesvak met klapdeur
     Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen

Toebehoren

     Eierhouder

Technische informatie

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



GRATIS
(Waarde: € 89,99 - 

BTW incl. per toestel) 
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Extraklasse
KI 24RE61  € 799,99*
iQ100 - Integreerbare koelkast
122,5 cm - Vaste deur

KI 18RE61  € 699,99*
iQ100 - Integreerbare koelkast
88 cm - Vaste deur

uw extraklasse
voordelen

  Design
  Aluminium flessenhouder
  Extra uitschuiflade
  Variabele eierhouder 
  Siemens Verlengde Waarborg

 Design
 Aluminium flessenhouder
 Extra uitschuiflade
 Variabele eierhouder 
 Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie

        Energieklasse A++: 103 kWu/jaar
      Totale netto-inhoud: 221 liter
      Mechanische temperatuurregeling
      Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
      Binnenuitrusting met metaallijsten

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

Koelgedeelte

      Automatische ontdooiing
      6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte 

verstelbaar
      Extra uitschuiflade
      Aluminium flessenhouder
      1 freshBox - groentenlade met gegolfde bodem
      4 deurvakken
      Binnenverlichting

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

verstelbaar
     Extra uitschuiflade
     Aluminium flessenhouder
     1 freshBox - groentenlade met gegolfde bodem
     4 deurvakken
     Binnenverlichting

Diepvriesgedeelte

Toebehoren

      Eierhouder            Eierhouder

Technische informatie

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

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



noFrost lowFrosthyperFresh hyperFresh

Extraklasse
KG 39NEI45 € 1.099,99*
iQ300 Koel-vriescombinatie
Inox antiFingerprint

KG 36EEI42 € 949,99*
iQ500 Koel-vriescombinatie
Inox antiFingerprint

uw extraklasse
voordelen

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

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

Algemene informatie

      Energieklasse A+++: 182 kWu/jaar
      Full noFrost - nooit meer ontdooien
      Netto-inhoud koelgedeelte: 279 liter
      Netto-inhoud vriesgedeelte 4: 87 liter
      Elektronisch gescheiden temperatuur regeling, 

afleesbaar via LED in de deur geïntegreerd
      6-voudig beveiligingssysteem
      Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
      Deuren inox antiFingerprint, zijwanden inox-metallic

     Energieklasse A+++: 149 kWu/jaar
         lowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
     Netto-inhoud koelgedeelte: 214 liter
     Netto-inhoud vriesgedeelte 4: 88 liter
         Elektronisch gescheiden tot op de graad nauwkeurige 

temperatuurregeling
     Vakantie-mode
     5-voudig beveiligingssysteem
         Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
         Deuren inox antiFingerprint, zijwanden inox-metallic

Koelgedeelte

      Super-koelen met automatische uitschakeling
          multiAirflow-System
          airFreshfilter
          5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte 

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

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

     Automatische ontdooiing
     Super-koelen met automatische uitschakeling
     Dynamische koeling dankzij ventilator
     airFreshfilter
     4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte 

verstelbaar en 2 easyAccess shelves
        flexShelf - multifunctioneel legplateau
     Vershouddoos
     1 hyperFresh-lade voor vlees en vis
     1 grote hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling voor 

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

Diepvriesgedeelte

      Super-vriezen met automatische uitschakeling
          Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur
      Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
      3 transparante diepvriesladen
      varioZone: flexibele indeling van de vriesruimte
      Diepvrieskalender

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

Toebehoren
      Eierhouder, 2 koude accumulatoren, ijsblokjesschaal         Eierhouder, bewaardoos met deksel, 2 koude accumulatoren, 

ijsblokjesschaal

Technische informatie
      Afmetingen toestel (H x B x D): 203 x 60 x 66 cm
      Klimaatklasse: SN-T

     Afmetingen toestel (H x B x D): 186 x 60 x 65 cm
     Klimaatklasse: SN-T

GRATIS
(Waarde: € 89,99 - 

BTW incl. per toestel) 

34 * Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.



lowFrost noFrosthyperFresh

Extraklasse
KG 36VEL30 € 749,99*
iQ300 Koel-vriescombinatie
inoxLook

KG 36NEI3A € 699,99*
iQ100 Koel-vriescombinatie
Inox antiFingerprint

uw extraklasse
voordelen

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

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

Algemene informatie

      Energieklasse A++: 226 kWu/jaar
       lowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
       Netto-inhoud koelgedeelte: 214 liter
       Netto-inhoud vriesgedeelte 4: 94 liter
       Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
        Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
       Deuren inoxLook, zijwanden inox-metallic

     Energieklasse A++: 235 kWu/jaar
       Full noFrost - nooit meer ontdooien
            Netto-inhoud koelgedeelte: 215 liter
            Netto-inhoud vriesgedeelte 4: 87 liter
     Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, 

afleesbaar via LED 
       5-voudig beveiligingssysteem
       Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
       Deuren inox antiFingerprint, zijwanden inox-metallic

Koelgedeelte

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

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

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

     multiAirflow-System
     4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte 

verstelbaar 
     1 freshBox - groentenlade met gegolfde bodem
     3 deurvakken
     Boter- en kaasvak met push-push functie
     LED-verlichting

Diepvriesgedeelte

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

     Super-vriezen met automatische uitschakeling
     Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur
     Bewaartijd bij stroomonderbreking: 19 u
     3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 easyAccess 
       varioZone: flexibele indeling van de vriesruimte
       Diepvrieskalender

Toebehoren
    Eierhouder, ijsblokjesschaal         Eierhouder, 2 koude accumulatoren, ijsblokjesschaal 

Technische informatie
     Afmetingen toestel (H x B x D): 186 x 60 x 65 cm
     Klimaatklasse: SN-T

    Afmetingen toestel (H x B x D): 186 x 60 x 66 cm
    Klimaatklasse: SN-T

GRATIS
(Waarde: € 89,99 - 

BTW incl. per toestel) 

35* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
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noFrost noFrost

Extraklasse
GS 58NEW40 € 1.149,99*
iQ500 Diepvrieskast 
Wit

GS 36NEW33 € 949,99*
iQ500 Diepvrieskast 
Wit

uw extraklasse
voordelen

   Design
  Easy opening handgreep aluminium
  Uittrekbare iceTwister
  Siemens Verlengde Waarborg

  Design
 Easy opening handgreep aluminium
 Uittrekbare iceTwister
 Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie     Energieklasse A+++: 201 kWu/jaar
    noFrost-techniek - nooit meer ontdooien
        Totale netto-inhoud 4: 360 liter
        Invriesvermogen: 22 kg in 24 uur
       Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u
    5-voudig beveiligingssysteem
    Multi-alarmsysteem met Memory-functie, signaal bij 

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

   Energieklasse A++: 234 kWu/jaar
   noFrost-techniek - nooit meer ontdooien
       Totale netto-inhoud 4: 237 liter
     Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur
     Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u
   5-voudig beveiligingssysteem
   Multi-alarmsysteem met Memory-functie, signaal bij 

open deur en aanduiding bij stroomonderbreking
   Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW

Uitrusting

     touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling

     freshSense - constante temperatuur met intelligente 
sensortechnologie

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

achteraan
     Draairichting deur rechts, verwisselbaar
     Easy opening handgreep, aluminium

       Elektronisch temperatuur regeling, afleesbaar via LED 
in de deur geïntegreerd

   freshSense - constante temperatuur met intelligente 
sensortechnologie

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

achteraan
    Draairichting deur rechts, verwisselbaar
    Easy opening handgreep, aluminium 

Diepvriesgedeelte

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

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

extra ruimte!
     Diepvrieskalender
     LED-verlichting

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

klapdeur
     5 transparante diepvriesladen, waarvan 2 bigBox
 Uittrekbare iceTwister
   varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor 

extra ruimte!
    Diepvrieskalender
    LED-verlichting

Toebehoren
     2 koude accumulatoren    3 koude accumulatoren

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

      Afmetingen toestel (H x B x D): 186 x 60 x 65 cm
      Klimaatklasse: SN-T

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

GRATIS
(Waarde: € 89,99 - 

BTW incl. per toestel) 
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 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 08u00 tot 17u30.

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. 

Siemens Verlengde Waarborg. 

Geniet langdurig en in alle rust van uw 
 Siemens huishoudtoestel: volledige zekerheid 
door 3 jaar Verlengde Waarborg bovenop 
de 2 jaar fabrieksgarantie op het Extraklasse 
gamma.

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 min-
stens 10 jaar voorradig en leverbaar zijn. 

Onze reparatiedienst: 
een unieke, risicoloze service. 

Voor een technische analyse van uw 
defecte toestel wordt € 59,99 aangerekend. 
Indien u het toestel niet laat herstellen, 
ontvangt u bovendien een waardebon van 
€ 60,00 voor de aankoop van een Siemens 
toestel naar keuze. De bestekkosten zijn 
 inbegrepen in de herstellingskosten indien 
u instemt met de herstelling.

Online diensten.

Op www.siemens-home.bsh-group.com/be 
vindt u nieuwe producten, evenals actuele en 
duidelijke informatie. U kunt er bovendien 
catalogi en gebruiksaanwijzingen downloaden.

HOMESTUDIO – Advies op maat en bij u thuis.

Na aankoop van uw toestel bieden wij u ook graag advies 
op maat, waarbij onze Siemens productspecialist aan de 
hand van uw specifi eke wensen de diverse mogelijkheden 
van uw nieuwe toestellen bij u thuis komt demonstreren. 
U kunt hiervoor een afspraak maken op 02/475.70.02.
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www.siemens-home.bsh-group.com/be

9 408 180 025. April 2017. Wijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden.
BSH Home Appliances nv – Laarbeeklaan 74, 1090 Brussel – BE 0465.054.226 RPR Brussel

De BSH groep is een handelsmerklicentiehouder van Siemens AG. 

 Uw Siemens-verdeler: 

Bezoek ons brand center. 
Ons team staat steeds voor u klaar indien u meer inlichtingen wenst over 

de producten van   Siemens en hun specifi eke gebruiksvoordelen.

 LAARBEEKLAAN 74 – 1090 BRUSSEL (Jette) 

 Openingsuren: 

 Van maandag tot vrijdag: 10u00 - 18u00

Zaterdag: 10u00 - 16u00

Gesloten op zondag en feestdagen


