Technologia jutra.
Dostępna od dziś.
Zarządzaj urządzeniami Siemens
przez aplikację Home Connect.
Z każdego miejsca, o każdej porze.
The future moving in.

Siemens Home Appliances
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Zarządzaj urządzeniami gospodarstwa
domowego. Nawet gdy jesteś daleko.
Wprowadzenie innowacyjnej aplikacji Home Connect otwiera całkiem nowe
horyzonty dla użytkowników urządzeń gospodarstwa domowego marki Siemens.
Dzięki tej aplikacji możesz sterować ich pracą z każdego miejsca.

Inteligentne oprogramowanie aplikacji Home Connect
pozwala połączyć się przez internet mobilny bądź Wi–Fi
z konkretnym urządzeniem gospodarstwa domowego,
które jest połączone siecią WLAN w Twoim domu.
Za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu aplikacja
oferuje aktywację urządzenia i dostęp do szerokiego
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wachlarza możliwości. Dzięki temu możesz ingerować
w pracę swojego urządzenia, np. obniżając zużycie energii
oraz aktywować wybrane programy i odpowiednie funkcje.
Odkryj korzyści, jakie niesie futurystyczny system obsługi
urządzeń i ciesz się nowym aspektem komfortu życia.

Steruj swoimi urządzeniami
za pomocą aplikacji.
Wszędzie tam, gdzie Twój smartfon ma dostęp do internetu bezprzewodowego
bądź Wi–Fi, możesz korzystać z prostej w obsłudze aplikacji Home Connect,
łączącej Cię z urządzeniem gospodarstwa domowego marki Siemens.
Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz.

Jeden logiczny system
komunikacji.

Specjalne funkcje
dla Twojej wygody.

Niezwykle prosta
obsługa.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo Twojego domu jest dla nas
najwyższym priorytetem.
Dlatego też system zabezpieczeń dla Home Connect został zaprojektowany
i wdrożony przy współpracy z renomowanymi ekspertami. Zaszyfrowany transfer
danych zawarty w autorskim systemie, stworzonym specjalnie dla Home Connect,
to najlepszy sposób ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
Aplikacja Home Connect również spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa,
potwierdzone certyfikatem TÜV Trust IT. W przypadku pojawienia się nowych
rozwiązań, system będzie podlegał aktualizacji w dowolnym momencie. Oznacza
to pewność, że ochrona danych zawsze pozostanie na najwyższym poziomie.
3

Twój dom zawsze online.
Odkryj korzyści z zarządzania urządzeniami Siemens za pośrednictwem
Home Connect. Gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek chcesz.

Chłodziarki
• Zajrzyj do wnętrza chłodziarki
przez wbudowaną kamerę
i sprawdź stan jej zaopatrzenia.
W razie problemów,
np. niedomkniętych drzwi,
chłodziarka natychmiast
wyśle Ci powiadomienie.
• Zarządzaj dostępnymi
funkcjami: zmień parametry
lub wybierz odpowiedni
sposób chłodzenia,
np. tryb urlopowy
lub superchłodzenie.
• Dowiedz się z aplikacji o istotnych
cechach różnych produktów
spożywczych i odpowiednim
sposobie ich przechowywania
w chłodziarce.
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Pralki i suszarki
• Rozpocznij pranie, gdziekolwiek
jesteś zażądaj informacji,
kiedy będzie gotowe.
• Za pomocą intuicyjnego
sterowania wybierz idealne
ustawienia programowe
dla każdego załadunku pralki
i suszarki w zależności od ilości,
koloru i rodzaju tkanin.
• Korzystaj z praktycznych
wskazówek związanych
z użytkowaniem urządzenia
oraz z informacji określających
zużycie wody i energii
w wybranym programie prania.
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Płyty

Okapy

• Odkryj nowe inspiracje kulinarne
zawarte w aplikacji Home Connect.
Poznaj przepisy i sposoby na idealne
przygotowanie poszczególnych
potraw.

• Skorzystaj z systemu cookConnect
i aktywuj działanie okapu wraz
z włączeniem płyty. Zdaj się
na automatyczne dopasowanie
trybu pracy okapu do intensywności
oparów lub steruj wentylacją z płyty.

• Po wybraniu przepisu pozwól
działać czujnikowi cookingSensor
Plus ready oraz sensorowi
smażenia – z pewnością zadbają
o idealny efekt. Wystarczy
potwierdzić jednym kliknięciem.
• Kontaktuj się błyskawicznie się
z serwisem i sklepem on-line
używając danych Twojego
urządzenia dostępnych w aplikacji.
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• Przystosuj koloryt kuchni do indywidualnego nastroju. Zmieniaj odcień
światła emitowanego przez Twój okap
dzięki funkcji emotionLight Pro.
• Utrzymuj maksymalną wydajność
okapu. O konieczności czyszczenia,
wymiany lub regeneracji filtrów
przypomną Ci wysyłane
automatycznie wiadomości.

Zmywarki

Ekspresy do kawy

Piekarniki

• Włącz zmywarkę, gdy jesteś
poza domem lub nastaw
odpowiedni czas na rozpoczęcie
zmywania.

• Zamów wygodnie swoją
ulubioną kawę lub zleć
wykonanie specjalnych
kompozycji dla wszystkich
swoich gości.

• Uruchom i wyłącz piekarnik
będąc z dala od domu, zmień
aktualny program i przypilnuj
przygotowania potrawy,
albo zdaj się na automatykę:
piekarnik sam poinformuje Cię
o zakończeniu programu.

• Zamierzasz myć patelnie,
talerze, czy szklanki? Skorzystaj
z Easy Start, aby dobrać najlepszy program mycia.
• Zażądaj przesyłania informacji
o zakończeniu zmywania
i o konieczności uzupełnienia
płynu nabłyszczającego.

• Włoskie espresso, czy Indian
Kaapi? Wybierz swój typ spośród
dziesięciu klasycznych kompozycji
z kawy i dwudziestu dodatkowych
receptur na kawowe specjały
z całego świata, dostępnych dzięki
aplikacji.
• Zajrzyj na strony wiedzy
o kawie, dostępne w aplikacji.
Poznaj rozmaitość gatunków
kawy, jej pochodzenie i miejsca
upraw.

• Sięgnij po przydatne wskazówki,
filmy i wiele nowych przepisów
specjalnie dopasowanych
do Twojego urządzenia.
Wybierz i wyślij konkretne
ustawienia bezpośrednio
do piekarnika.
• Odkryj świat akcesoriów i części,
znajdź to, czego potrzebujesz
i zamów, łącząc się ze sklepem
sewisowym on-line. Szybko
i prosto jak nigdy dotąd.
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Wszystko w zasięgu ręki.
Dla wygody i spokoju.
Ciesz się większą swobodą i elastycznością. Z aplikacją Home Connect
zyskujesz komfort dostępu do szerokiego wachlarza korzyści w zakresie
serwisu i dbałości o urządzenia gospodarstwa domowego.

Informacje na żądanie.
Zapomnij o wertowaniu broszur
w poszukiwaniu instrukcji.
Home Connect udostępnia cyfrową
wersję specjalnie opracowanego
kompendium wiedzy dla użytkowników
naszych urządzeń, zawierającego
szczegółowe informacje, a także
porady i wskazówki eksploatacyjne
wraz z instrukcjami i pomocnymi
informacjami.

Zdalna diagnostyka.
Masz pytania dotyczące
konfigurowania aplikacji,
jej funkcjonowania i korzystania
z dostępnych możliwości?
Połącz się z serwisem
przez aplikację Home Connect
lub telefonicznie – uzyskasz
profesjonalne wsparcie.

Wyszukiwanie akcesoriów.
Szukasz odpowiednich środków
czyszczących i akcesoriów do swojego
urządzenia? Z Home Connect znajdziesz
je jeszcze łatwiej. Wystarczy wybrać
potrzebny produkt, a aplikacja znajdzie
najbliższy punkt sprzedaży lub skieruje
Cię do naszego sklepu internetowego.
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Odkryj jeszcze więcej.
Aby dowiedzieć się więcej o ekscytujących możliwościach
aplikacji Home Connect, obsługującej urządzenia marki Siemens,
wejdź na www.siemens-home.bsh-group.com/pl/home-connect
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Piekarnik z dodatkiem
pary i mikrofalą

60

Model
Typ piekarnika
i rodzaj grzania

Wzornictwo
System
wysuwowy
Czyszczenie

A

mikrofala

TFT
TouchDisplay
Plus 5,7”

cookControl
Plus

bakeSensor

varioSpeed

Energia*

wysokość

TFT
TouchDisplay
3,7”

coolStart

Termoobieg 4D

termosonda
Plus

activeClean®

Wielopoziomowe
LED

softMove

activeClean®

Oświetlenie
halogenowe

softMove

HN 678G4S6, iQ700

HB 676G5S6, iQ700

Piekarnik z mikrofalą z 15 rodzajami grzania: Termoobieg 4D,
Termoobieg Eco, Góra / Dół, Góra / Dół Eco, Grill z obiegiem
powietrza, Grill o dużej powierzchni, Grill o małej powierzchni,
funkcja Pizza, funkcja coolStart, Grzanie dolne, Grzanie
intensywne, Pieczenie w niskiej temperaturze, Podgrzewanie,
Suszenie, Podtrzymywanie ciepła
 2 dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary:
– regeneracja
– fermentacja
 2 dodatkowe sposoby grzania:
– mikrofale
– varioSpeed – tryb kombi
 Maksymalna moc mikrofali: 800 W
 5 poziomów mocy: 90, 180, 360, 600 W i max z inwerterem
 Pojemność piekarnika: 67 l
 Moc przyłączeniowa 3,6 kW
 Regulacja temperatury: 30 – 300 °C







Wyświetlacz dotykowy TFT TouchDisplay Plus 5.7”
Automatyczna propozycja temperatury
 Wyświetlacz aktualnej temperatury
 Kontrola rozgrzewania
 Funkcja szabasowa
 Chłodny front 30 °C
 cookControl Plus – system wspomagający wybór potrawy
 Wielofunkcyjny zegar elektroniczny
 Czujnik bakeSensor
 termosondaPlus z wielopunktowym pomiarem temperatury
 Szybkie nagrzewanie
 Wielopoziomowe oświetlenie LED włączane przez otwarcie drzwi
(z możliwością odłączenia)
 Elektroniczne zamykanie drzwi
 Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
 Wyłącznik bezpieczeństwa
 Wskaźnik zalegania ciepła
 Przycisk start
 Wyłącznik kontaktowy drzwi
 Dmuchawa chłodząca
 Stalowy wentylator
 Zbiornik wody o pojemności 1 l
 Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę
 softMove – delikatne otwieranie i domykanie drzwi

Termoobieg 4D

Home Connect: sterowanie i dostęp do piekarnika z dowolnego
miejsca za pomocą łatwej w obsłudze aplikacji Home Connect
(dostępna dla iOS i Android).

Wyświetlacz dotykowy TFT TouchDisplay 3.7”
Automatyczna propozycja temperatury
 Wyświetlacz aktualnej temperatury
 Kontrola rozgrzewania
 Chłodny front 30 °C
 cookControl Plus – system wspomagający wybór potraw
 Szybkie nagrzewanie
 Wielofunkcyjny zegar elektroniczny
 Oświetlenie halogenowe włączane przez otwarcie drzwi
(z możliwością odłączenia)
 Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
 Wyłącznik bezpieczeństwa
 Wskaźnik zalegania ciepła
 Przycisk start
 Dmuchawa chłodząca
 softMove – delikatne otwieranie i domykanie drzwi








Stal szlachetna



Stal szlachetna



Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie przystosowane
do czyszczenia pyrolitycznego



Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, full extension, z funkcją
telescopeStop przystosowane do czyszczenia pyrolitycznego



activeClean – automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego
Drabinki i blacha do czyszczenia pyrolitycznego



activeClean – automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego
Drabinki i blacha do czyszczenia pyrolitycznego
Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana





1 ruszt
1 blacha uniwersalna
1 emaliowana blacha do pieczenia

595 x 595 x 548 mm

Rysunki montażowe
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coolStart

Home Connect: sterowanie i dostęp do piekarnika z dowolnego
miejsca za pomocą łatwej w obsłudze aplikacji Home Connect
(dostępna dla iOS i Android).




Wymiary urządzenia
(WxSxG)

cookControl
Plus

Piekarnik z 13 rodzajami grzania: Termoobieg 4D, Termoobieg
Eco, Góra / Dół, Góra / Dół Eco, Grill z obiegiem powietrza, Grill
o dużej powierzchni, Grill o małej powierzchni, funkcja Pizza,
funkcja coolStart, Grzanie dolne, Pieczenie w niskiej temperaturze,
Podgrzewanie, Podtrzymywanie ciepła
 Pojemność piekarnika: 71 l
 Moc przyłączeniowa: 3,6 kW
 Regulacja temperatury: 30 – 300 °C





Wyposażenie
standardowe
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wysokość



Komfort
i bezpieczeństwo

Piekarnik





1 ruszt
1 blacha uniwersalna
1 emaliowana blacha do pieczenia

595 x 595 x 548 mm
Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

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

Ekspres do zabudowy

Ekspres EQ.9 s 900

45
wysokość

aromaDouble
Shot

silentCeram
Drive

singlePortion®
Cleaning

Model
Kolor
Moc
Smak

Komfort
użytkowania

silentCeram
Drive

CT 636LES6, iQ700

aromaPressure
System

singlePortion®
Cleaning

TI 909701HC

czarno-stalowy
stal nierdzewna (front, boki, góra)
1600 W
1500 W
 Technologia sensoFlow System, która dba o odpowiednią temperaturę parzonej kawy
 aromaPressure System – idealne ciśnienie dla wydobycia optymalnego aromatu
 Funkcja OneTouch dla ristretto, espresso, espresso macchiato, kawy, cappuccino, latte macchiato, białej kawy
 Funkcja aromaDouble Shot dla wydobycia bardziej intensywnego aromatu kawy




Funkcjonalność Home Connect (bezprzewodowe sterowanie Wi-Fi, coffeeWorld, Playlist’a, przepisy na bazie kawy, kawowe know-how
Dystrybutor kawy i dysza spieniająca mleko z regulacją wysokości: odpowiednie nawet do szklanek latte macchiatto (15 cm)
oneTouch DoubleCup: przygotuj dwie filiżanki równocześnie dla wszystkich kaw oraz napojów na bazie kawy i mleka

Wyświetlacz TFT z interaktywnym menu
myCoffee – pamięć 8 ulubionych napojów zapisanych pod własnym
imieniem
 Wyjmowany pojemnik na wodę (2,4 l)
 Możliwość pobierania mleka z pojemnika, załączonego w zestawie lub
bezpośrednio z kartonu
 Skrócona instrukcja obsługi, łatwo dostępna w schowku

Parametry

aromaDouble
Shot

aromaPressure
System

Wyświetlacz TFT z interaktywnym menu (98 x 47 mm)
superSilent – najbardziej cichy ekspres ciśnieniowy marki
Siemens
 individualCoffee System pozwalający zapamiętać
indywidualne ustawienia dla 10 użytkowników
 Wyjmowany pojemnik na wodę (2,3 l)
 dualBean System – system dwóch pojemników na ziarna
oraz dwóch niezależnych młynków pozwalający na równoczesne
stosowanie różnych rodzajów ziaren kawy bez mieszania się
aromatów
 baristaMode: dodatkowe ustawienia parzenia kawy
dla prawdziwych koneserów









silentCeram Drive
coffeeSensor System – młynek automatycznie dostosowuje się do rodzaju ziaren kawy
Ciśnienie 19 bar
 Możliwość używania kawy mielonej np. bezkofeinowej
 Możliwość zainstalowania filtru Brita Intenza – wydłuża żywotność urządzenia i poprawia smak kawy
 Innowacyjny system spieniania mleka pozwala Ci cieszyć się napojami na bazie kawy i mleka dzięki jednemu dotknięciu panela sterującego
 Funkcje: spienione mleko, gorące mleko, gorąca woda
 Zredukowany do minimum czas oczekiwania na pierwszą filiżankę
 15.000 filiżanek kawy – gwarancja niezmiennie doskonałego smaku – od pierwszej do ostatniej filiżanki (obowiązuje dla użytku
niekomercyjnego, maksymalnie 24 miesiące)




Higiena i czyszczenie

autoMilk Clean – automatyczny system czyszczenia spieniacza mleka po przygotowaniu każdego napoju
singlePortion® Cleaning – czyszczenie przewodów po każdym parzeniu
calc’nClean – w pełni automatyczny system odkamieniania i czyszczenia w 1 procesie
 Informacja o liczbie filiżanek pozostałych do momentu wymiany filtra lub konieczności odkamieniania
 Wyjmowana jednostka zaparzania – łatwe i higieniczne czyszczenie pod bieżącą wodą
 Automatyczne szybkie czyszczenie przy włączeniu i wyłączeniu urządzenia
 Wyjmowany pojemnik na skropliny i resztki kawy nadaje się do mycia w zmywarce




Dodatkowe
informacje

Wyposażenie
podstawowe

Wyposażenie
dodatkowe

Wymiary urządzenia
(WxSxG)
Rysunki montażowe

Zbiorniki na wodę, mleko oraz kawę łatwo dostępne, schowane
za drzwiami urządzenia
 Pojemnik na kawę ziarnistą (max. 500 g)
 Podświetlane przyciski oraz wylot kawy
 Wielostopniowa regulacja zmielenia kawy
 Wyświetlacz w różnych językach
 Blokada przed dziećmi
 Izolowany pojemnik na mleko, z zamknięciem gwarantującym
świeżość (pojemność 0,5 l)  Łyżeczka do odmierzania  Wężyk łączący
 Paski testowe do badania twardości wody  Śruby montażowe (9 szt.)
 Rurka do mleka
 TZ80001 – tabletki do czyszczenia
 TZ80002 – tabletki do odkamieniania
 TZ70003 – filtr Brita Intenza
 TZ80009N – izolowany pojemnik na mleko
 TZ80004 – zestaw pielęgnacyjny do ekspresów



455 x 594 x 375 mm

382 x 316 x 470 mm



Zintegrowany pojemnik na mleko (0,7 l): wygodny
do demontażu, pasuje do drzwi lodówki, możliwość mycia
w zmywarce
 Dwa pojemniki na kawę ziarnistą (prawy: 235 g / lewy 200 g)
 Aktywna płyta do podgrzewania filiżanek
 Podświetlany wylot kawy



Łyżeczka do odmierzania
Paski testowe do badania twardości wody

Oddzielnie dostępne akcesoria:
TZ80001 – tabletki do czyszczenia
 TZ80002 – tabletki do odkamieniania
 TZ70003 – filtr Brita Intenza
 TZ80008 – adapter do przyłączenia kartonu mleka


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

* Wymiary instalacyjne a wymiary rzeczywiste produktu tworzą różnicę
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Okapy kominowe

A

+

Model
Komfort
i bezpieczeństwo

Wzornictwo

Typ pracy,
moc urządzenia

A

90

Energia*

szerokość

iQdrive

climateControl
Sensor

emotionLight
Pro

cookConnect
System

Technologia
szczelinowa

LC 91KWW60, iQ700

Oświetlenie
LED

touchSlider

LC 91KWW20, iQ700



Kolor urządzenia: czarny
ze szklaną pokrywą
 Oświetlenie LED: 2 x 3 W





Kolor urządzenia:
biały ze szklaną pokrywą
 Oświetlenie LED: 2 x 3 W


Wymiary
urządzenia
(WxSxG)
Rysunki
montażowe
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iQdrive

climateControl
Sensor

emotionLight
Pro

cookConnect
System

Technologia
szczelinowa

Oświetlenie
LED

touchSlider

Home Connect zdalny monitoring i kontrola
3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz dwa tryby intensywne
 cookConnect – sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (dotyczy
odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
 Elektroniczne sterowanie touchSlider
 Wyświetlacz cyfrowy
 Czujnik climateControl sensor jakości powietrza
 Metalowy ﬁltr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia
w zmywarce
 Technologia szczelinowa
 Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej
po 6 min.
 Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
 Wskaźnik nasycenia ﬁltra
 Szklana pokrywa ﬁltra
 Ustawienie powerBoost
 softLight
 emotionLight Pro oświetlenie ambientowe
 Funkcja Dimm
 Energooszczędna silnik bezszczotkowy iQdrive
 Łatwa w utrzymaniu czystości wewnętrzna ramka
 Funkcja Boost


Kolor urządzenia: czarny ze szklaną pokrywą
Wzornictwo płaskie
 Oświetlenie LED: 2 x 3 W


Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł
do pracy w obiegu zamkniętym cleanAir (wyposażenie dodatkowe)
 W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina
 Wydajność wentylatora zgodnie z normą**:
– maks. tryb norm.: 530 m³/h;
– tryb int.: 950 m³/h
 Poziom hałasu zgodnie z normą***:
– maks. tryb norm.: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa ciśnienia
akustycznego);
– tryb int.: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa ciśnienia
akustycznego)
 Klasa efektywności energetycznej: A+*

Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł
do pracy w obiegu zamkniętym cleanAir (wyposażenie dodatkowe)
 W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina
 Wydajność wentylatora zgodnie z normą**:
– maks. tryb norm.: 420 m³/h;
– tryb int.: 730 m³/h
Poziom hałasu zgodnie z normą***:
– maks. tryb norm.: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa ciśnienia
akustycznego);
– tryb int.: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa ciśnienia
akustycznego)
 Klasa efektywności energetycznej: A*



LZ00XXP00 cleanAir aktywny ﬁltr węglowy do regeneracji
LZ10AKA00 Aktywny ﬁltr weglowy (część zamienna)
LZ10AKR00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
bez komina do regeneracji
 LZ10AKS00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
do regeneracji
 LZ10AKT00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
bez komina
 LZ10AKU00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
 LZ10AXC50 cleanAir zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
 LZ10AXK50 Przewód wywiewowy o długości 1000 mm
 LZ10AXL50 Przewód wywiewowy o długości 1500 mm











Obieg otwarty: 930-1200 x 890 x 499 mm
Obieg zamknięty z kominem: 990-1260 x 890 x 499 mm
Obieg zamknięty bez komina: 454 mm x 890 x 499 mm

Obieg otwarty: 969-1239 x 890 x 263 mm
Obieg zamknięty z kominem: 1029-1299 x 890 x 263 mm
Obieg zamknięty bez komina: 500 mm x 890 x 263 mm





Wyposażenie
dodatkowe

szerokość

LC 97FVW60, iQ700

Home Connect zdalny monitoring i kontrola
 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz dwa tryby intensywne
 cookConnect – sterowanie pracą okapu z poziomu płyty
(dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
 Elektroniczne sterowanie touchSlider
 Wyświetlacz cyfrowy
 Czujnik climateControl sensor jakości powietrza
 Metalowy ﬁltr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia
w zmywarce
 Technologia szczelinowa
 Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej
po 6 min.
 Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
 Wskaźnik nasycenia ﬁltra
 Szklana pokrywa ﬁltra
 Ustawienie powerBoost
 softLight
 emotionLight Pro oświetlenie ambientowe
 Funkcja Dimm
 Energooszczędny silnik bezszczotkowy iQdrive
 Łatwa w utrzymaniu czystości wewnętrzna ramka
 Funkcja Boost


90

Energia*

Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/
* W sklali efektywności energetycznej od A++ do E.
** EN61591 φ 150.
*** EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.





LZ00XXP00 cleanAir aktywny ﬁltr węglowy do regeneracji
LZ10AFA00 Aktywny ﬁltr weglowy (część zamienna)
LZ10AFR00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
bez komina do regeneracji
 LZ10AFS00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
do regeneracji
 LZ10AFT00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
bez komina
 LZ10AFU00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
 LZ10AXC50 cleanAir zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
 LZ10AXK50 Przewód wywiewowy o długości 1000 mm
 LZ10AXL50 Przewód wywiewowy o długości 1500 mm

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

Płyty indukcyjne

80

Model
Komfort
i bezpieczeństwo

Wzornictwo
Moc i wymiary
pól grzewczych

Wymiary
urządzenia
(WxSxG)
Rysunki
montażowe

60

szerokość

indukcja

sensor
smażenia

panBoost

flexInduction
Plus

TFTTouchDisplay

cookControl
Plus

powerMove
Plus

flexMotion

szerokość

indukcja

Wskaźnik
zużycia energii

cookingSensor
Plus ready

cookConnect
System

sensor
smażenia

panBoost

EX 875KYW1E*, iQ700

EX 675JYW1E*, iQ700

Home Connect: zdalny dostęp do urządzenia
 System cookConnect sterowanie okapem z poziomu płyty
(odpowiednim do płyty)
 Sterowanie dotykowe, wyświetlacz TFT
 cookingSensor Plus ready (sensor do nabycia jako wyposażenie
dodatkowe)
 System wspomagający wybór potrawy cookControl Plus
 Sensor smażenia z 5 ustawieniami temperatury
 4 Indukcyjne pola grzewcze
 2 strefy ﬂexInduction Plus
 Funkcja ﬂexMotion
 Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych
 Funkcja panBoost
 powerMove Plus: intuicyjne gotowanie dzięki trzem
strefom z różnymi temperaturami
 Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
 Sygnał dźwiękowy końca pracy
 Licznik czasu gotowania
 Wskaźnik zużycia energii
 Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
 Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
 Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
 Funkcja shortClean
 Funkcja reStart
 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
 Wyłącznik główny







Stalowe listwy po bokach

flexInduction
Plus

TFTTouchDisplay

cookControl
Plus

powerMove
Plus

flexMotion

Wskaźnik
zużycia energii

cookingSensor
Plus ready

cookConnect
System

Home Connect: zdalny dostęp do urządzenia
System cookConnect sterowanie okapem z poziomu płyty
(odpowiednim do płyty)
 Sterowanie dotykowe, wyświetlacz TFT
 cookingSensor Plus ready (sensor do nabycia jako wyposażenie
dodatkowe)
 System wspomagający wybór potrawy cookControl Plus
 Sensor smażenia z 5 ustawieniami temperatury
 4 Indukcyjne pola grzewcze
 2 strefy ﬂexInduction Plus
 Funkcja ﬂexMotion
 Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych
 Funkcja panBoost
 powerMove Plus: intuicyjne gotowanie dzięki trzem strefom z różnymi
temperaturami
 Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
 Sygnał dźwiękowy końca pracy
 Licznik czasu gotowania
 Wskaźnik zużycia energii
 Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
 Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
 Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
 Funkcja shortClean
 Funkcja reStart
 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
 Wyłącznik główny




Stalowe listwy po bokach



Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
L: 3,3 kW – strefa ﬂex 40 x 23 cm
lub 2,2 kW – 2 x pole 20 x 23 cm
 SL: (strefa z dodatkowym induktorem)
3,3 kW – 30 x 30 cm
 SP: (strefa z dodatkowym induktorem)
3,3 kW – 30 x 30 cm
 P: 3.3 kW – strefa ﬂex 40 x 23 cm
lub 2,2 kW – 2 x pole 20 x 23 cm







Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
PL / TL: 3,3 kW – strefa ﬂexInduction 38 x 23 cm
lub 2,2 kW – 2 pola 23 x 19 cm
 PP / PT: 3,3 kW – strefa ﬂexInduction 38 x 23 cm
lub 2,2 kW – 2 pola 23 x 19 cm

51 x 812 x 520 mm

51 x 602 x 520 mm

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

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

*Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Zmywarki w pełni zintegrowane

A

+++

Energia*

9,5 L
Woda

A

60
szerokość

+++

41 dB

13 kompletów
naczyń

Asystent
Dozowania

Zeolith® –
Turbosuszenie

Energia*

60

7,5L
Woda

szerokość

42 dB

13 kompletów
naczyń

+

Szuflada
vario3 Pro

Kosze
varioFlex Pro

varioSpeed
Plus

Strefa
Intensywna

Extra Połysk

Funkcja
Higiena Plus

Machine Care

szkło 40ºC

Szuflada
vario3 Pro

Kosze
varioFlex Pro

varioSpeed
Plus

Strefa
Intensywna

Extra Połysk

Funkcja
Higiena Plus

cichy 50°C

szybki 45ºC

krótki 60ºC

emotionLight™

infoLight

aquaSensor

zawiasy vario

openAssist

cichy 50°C

szybki 45ºC

krótki 60ºC

emotionLight™

timeLight™

aquaSensor

Model
Parametry
techniczne

SX 778D16TE, iQ700

SN 678X36TE, iQ700



Pojemność: 13 kompletów naczyń
Zużycie energii: 234 kWh/rok*
 Zużycie wody: 2660 l/rok*
 Zużycie w programie referencyjnym eco 50°C:
– energii: 0,82 kWh
– wody: 9,5 l
 Poziom hałasu: 41 dB (re 1 pW)







Komfort
i bezpieczeństwo













865 x 598 x 550 mm

815 x 598 x 550 mm

8 programów: garnki 70°C ,auto 45-65°C, krótki 60°C, eco 50°C,
cichy 50°C, szybki 45°C, szkło 40°C, mycie wstępne
5 funkcji dodatkowych: Home Connect, varioSpeed Plus,
Higiena Plus, Strefa Intensywna, Extra Połysk
 6 temperatur
 Machine Care – program do czyszczenia zmywarki









Turbosuszenie Zeolith®
brilliantShine system
openAssist – innowacyjny system otwierania drzwi
 Asystent Dozowania
 aquaSensor
 Sensor załadunku
 Silnik iQdrive
 Wymiennik ciepła
 Technika naprzemiennego mycia
 Elektroniczna regeneracja
 Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących ﬁltrów
 Panel sterowania piezoTouch Control w czarnym kolorze
 emotionLight
 Obsługa od góry
 Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości
 Zegar czasu rzeczywistego
 Sygnał akustyczny na koniec programu
 infoLight
 Niebieski kolor diody LED
 Programowanie czasu startu: 1-24 h
 Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza na panelu
 System koszy varioFlex Pro z niebieskimi oznaczeniami ruchomych
elementów
 Specjalny system prowadnic wysuwających kosz
 Kosze w kolorze srebrno-niebieskim
 Szuﬂada vario3 Pro – dodatkowy poziom załadunku
 3-poziomowy system rackMatic
 Składane półki w górnym / dolnym koszu: 6 / 8
 Półki na ﬁliżanki w górnym / dolnym koszu: 2 / 2
 Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
 aquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
 Zawiasy ślizgowe vario
 easyLock
 Regulacja wysokości tylnych nóżek od frontu
 Blacha chroniąca blat przed parą

Turbosuszenie Zeolith®
brilliantShine system
Asystent Dozowania
 aquaSensor
 Sensor załadunku
 Silnik iQdrive
 Wymiennik ciepła
 Technika naprzemiennego mycia
 Elektroniczna regeneracja
 Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących ﬁltrów
 Panel sterowania piezoTouch Control w czarnym kolorze
 emotionLight
 Obsługa od góry
 Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości
 Zegar czasu rzeczywistego
 Sygnał akustyczny na koniec programu
 timeLight
 Niebieski kolor diody LED
 Programowanie czasu startu: 1-24 h
 Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza na panelu
 System koszy varioFlex Pro z niebieskimi oznaczeniami ruchomych
elementów
 Kosze w kolorze srebrno-niebieskim
 Szuﬂada vario3 Pro – dodatkowy poziom załadunku
 3-poziomowy system rackMatic
 Składane półki w górnym / dolnym koszu: 6 / 8
 Półki na ﬁliżanki w górnym / dolnym koszu: 2 / 2
 Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
 aquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
 Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
 easyLock
 Regulacja wysokości tylnych nóżek od frontu
 Blacha chroniąca blat przed parą

Wyposażenie
dodatkowe

14

szkło 40ºC

Pojemność: 13 kompletów naczyń
Zużycie energii: 211 kWh/rok*
Zużycie wody: 2100 l/rok*
 Zużycie w programie referencyjnym eco 50°C:
– energii: 0,73 kWh
– wody: 7,5 l
 Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)

8 programów: garnki 70°C ,auto 45-65°C, krótki 60°C, eco 50°C,
cichy 50°C, szybki 45°C, szkło 40°C, mycie wstępne
5 funkcji dodatkowych: Home Connect, varioSpeed Plus,
Higiena Plus, Strefa Intensywna, Extra Połysk
 6 temperatur
 Machine Care – program do czyszczenia zmywarki

Rysunki montażowe

Machine Care



Programy
i funkcje
dodatkowe

Wymiary urządzenia
(WxSxG)

Asystent
Dozowania

Zeolith® –
Turbosuszenie

+

Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/
* W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
** Dotyczy 280 cykli zmywania w programie eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

A

+++

9,5 L

60

Energia*

Woda

szerokość

42 dB

14 kompletów
naczyń

Zeolith® –
Turbosuszenie

Asystent
Dozowania

Szuflada
vario3 Pro

Kosze
varioFlex Pro

varioSpeed
Plus

Strefa
Intensywna

Extra Połysk

szkło 40ºC

cichy 50°C

szybki 45ºC

krótki 60ºC

timeLight™

aquaSensor

Machine Care

SN 658X06TE, iQ500
Pojemność: 14 kompletów naczyń
Zużycie energii: 237 kWh/rok*
Zużycie wody: 2660 l/rok*
 Zużycie w programie referencyjnym eco 50°C:
– energii: 0,83 kWh
– wody: 9,5 l
 Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)




8 programów: garnki 70°C ,auto 45-65°C, krótki 60°C, eco 50°C,
cichy 50°C, szybki 45°C, szkło 40°C, mycie wstępne
4 funkcje dodatkowe: Home Connect, varioSpeed Plus,
Strefa Intensywna, Extra Połysk
 6 temperatur
 Machine Care – program do czyszczenia zmywarki




Turbosuszenie Zeolith®
brilliantShine system
Asystent Dozowania
 aquaSensor
 Sensor załadunku
 Silnik iQdrive
 Wymiennik ciepła
 Technika naprzemiennego mycia
 Elektroniczna regeneracja
 Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących ﬁltrów
 Panel sterowania touchControl w czarnym kolorze
 Obsługa od góry
 Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości
 Zegar czasu rzeczywistego
 Sygnał akustyczny na koniec programu
 timeLight
 Niebieski kolor diody LED
 Programowanie czasu startu: 1-24 h
 Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza na panelu
 System koszy varioFlex Pro z niebieskimi oznaczeniami ruchomych elementów
 Kosze w kolorze srebrno-niebieskim
 Szuﬂada vario3 Pro – dodatkowy poziom załadunku
 3-poziomowy system rackMatic
 Składane półki w górnym / dolnym koszu: 6 / 8
 Półki na ﬁliżanki w górnym / dolnym koszu: 2 / 2
 Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
 aquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
 Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
 easyLock
 Regulacja wysokości tylnych nóżek od frontu
 Blacha chroniąca blat przed parą





815 x 598 x 550 mm
Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/
* W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
** Dotyczy 280 cykli zmywania w programie eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

15

Zmywarka z panelem stalowym

A

+++

Energia*

7,5L
Woda

60

Zmywarka wolnostojąca

A

+++

szerokość

Asystent
Dozowania

13 kompletów
naczyń

42 dB

Energia*

7,5L
Woda

60
szerokość

42 dB

Szuflada
vario3 Pro

Kosze
varioFlex Pro

varioSpeed
Plus

Strefa
Intensywna

Extra Połysk

Funkcja
Higiena Plus

szkło 40ºC

cichy 50°C

szybki 45ºC

krótki 60ºC

emotionLight™

aquaSensor

Model
Parametry
techniczne

Programy
i funkcje
dodatkowe

Komfort
i bezpieczeństwo

Asystent
Dozowania

13 kompletów
naczyń

+

+
Machine Care

Szuflada
vario3 Pro

Kosze
varioFlex Pro

varioSpeed
Plus

Strefa
Intensywna

Extra Połysk

Funkcja
Higiena Plus

Machine Care

szkło 40ºC

cichy 50°C

szybki 45ºC

krótki 60ºC

emotionLight™

aquaSensor

antiFingerprint

SN 578S36TE, iQ700

SN 278I36TE, iQ700



Pojemność: 13 kompletów naczyń
Zużycie energii: 211 kWh/rok*
 Zużycie wody: 2100 l/rok*
 Zużycie w programie referencyjnym eco 50°C:
– energii: 0,73 kWh
– wody: 7,5 l
 Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)







8 programów: garnki 70°C ,auto 45-65°C, krótki 60°C,
eco 50°C, cichy 50°C, szybki 45°C, szkło 40°C,
mycie wstępne
 5 funkcji dodatkowych: Home Connect, varioSpeed Plus,
Higiena Plus,Strefa Intensywna, Extra Połysk
 6 temperatur
 Machine Care – program do czyszczenia zmywarki


Turbosuszenie Zeolith®
brilliantShine system
Asystent Dozowania
 aquaSensor
 Sensor załadunku
 Silnik iQdrive
 Wymiennik ciepła
 Technika naprzemiennego mycia
 Elektroniczna regeneracja
 Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących ﬁltrów
 Panel sterowania touchControl w czarnym kolorze
 emotionLight
 Obsługa od góry
 Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości
 Sygnał akustyczny na koniec programu
 Programowanie czasu startu: 1-24 h
 Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza na panelu
 System koszy varioFlex Pro z niebieskimi oznaczeniami
ruchomych elementów
 Kosze w kolorze srebrno-niebieskim
 Szuﬂada vario3 Pro – dodatkowy poziom załadunku
 3-poziomowy system rackMatic
 Składane półki w górnym / dolnym koszu: 6 / 8
 Półki na ﬁliżanki w górnym / dolnym koszu: 2 / 2
 Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
 aquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
 Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez
dzieci
 easyLock
 Regulacja wysokości tylnych nóżek od frontu
 Blacha chroniąca blat przed parą

Pojemność: 13 kompletów naczyń
Zużycie energii: 211 kWh/rok*
 Zużycie wody: 2100 l/rok*
 Zużycie w programie referencyjnym eco 50°C:
– energii: 0,73 kWh
– wody: 7,5 l
 Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)
8 programów: garnki 70°C ,auto 45-65°C, eco 50°C,
krótki 60°C, cichy 50°C, szybki 45°C, szkło 40°C,
mycie wstępne
 5 funkcji dodatkowych: Home Connect, varioSpeed Plus,
Higiena Plus, Strefa Intensywna, Extra Połysk
 6 temperatur
 Machine Care – program do czyszczenia zmywarki


Turbosuszenie Zeolith®
brilliantShine system
Asystent Dozowania
 aquaSensor
 Sensor załadunku
 Silnik iQdrive
 Wymiennik ciepła
 Technika naprzemiennego mycia
 Elektroniczna regeneracja
 Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących ﬁltrów
 Panel sterowania touchControl w czarnym kolorze
 emotionLight
 Obsługa od góry
 Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości
 Sygnał akustyczny na koniec programu
 Programowanie czasu startu: 1-24 h
 Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza na panelu
 System koszy varioFlex Pro z niebieskimi oznaczeniami
ruchomych elementów
 Kosze w kolorze srebrno-niebieskim
 Szuﬂada vario3 Pro – dodatkowy poziom załadunku
 3-poziomowy system rackMatic
 Składane półki w górnym / dolnym koszu: 6 / 8
 Półki na ﬁliżanki w górnym / dolnym koszu: 2 / 2
 Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
 aquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
 Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
 easyLock
 Regulacja wysokości tylnych nóżek od frontu
 Możliwość zabudowy pod blatem













Wyposażenie dodatkowe

Wymiary urządzenia (WxSxG)
Rysunki montażowe

16

815 x 598 x 573 mm
Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

845 x 600 x 600 mm

–

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

Chłodziarko-zamrażarka
do zabudowy

Chłodziarko-zamrażarka
wolnostojąca
A

A

++

+++

airFresh Filter

Energia*

wysokość

bigBox

wysokość

antiFingerprint

Electronic

varioZone

Electronic

varioZone

touchControl

softClose

noFrost

Energia*

187

177

supermrożenie

lowFrost

superchłodzenie

superchłodzenie

hyperFresh
plus

hyperFresh

Oświetlenie LED

freshSense

System
multiAirflow

Oświetlenie LED

Model

KI 86SHD40, iQ500

KG 36NHI32, iQ500

Parametry
techniczne



Pojemność: 260 l
Klasa efektywności energetycznej: A+++
 Zużycie energii¹: 151 kWh/rok
 Poziom hałasu: 38 dB dB(A) re 1 pW
 Klasa klimatyczna: SN-T







Home Connect: zdalny monitoring i kontrola
Elektroniczna regulacja temperatury
 Wyświetlacz cyfrowy
 freshSense – stała temperatura, dzięki inteligentnemu
systemowi czujników
 Wspomaganie zamykania drzwi softClose
 Osobne sterowanie temperatury dla każdej strefy
 Dodatkowe funkcje: tryb urlopowy
 Sygnał dźwiękowy “otwarte drzwi”
 Alarm optyczny i dźwiękowy aktywujący się przy wzroście
temperatury w zamrażarce,
 Funkcja Memory





Pojemność chłodziarki: 186 l
superchłodzenie
 Oświetlenie LED
 5 półek z bezpiecznego szkła, w tym w tym 4 o regulowanej
wysokości,
 5 półek na drzwiach, w tym 1 zamykana półka na masło i sery
 Filtr airFresh







1 szuﬂada hyperFresh plus z regulacją wilgotności: owoce
i warzywa pozostaną 2 x dłużej świeże



Komfort użytkowania




Chłodziarka

Komora świeżości



Pojemność: 320 l
Klasa efektywności energetycznej: A++
Zużycie energii¹: 258 kWh/rok
 Poziom hałasu: 42 dB dB(A) re 1 pW
 Klasa klimatyczna: SN-T


Home Connect: kamera wewnątrz chłodziarki,
zdalny monitoring i kontrola
Elektroniczna regulacja temperatury
 Wyświetlacz cyfrowy zintegrowany z drzwiami
 Alarm optyczny i dźwiękowy w przypadku pozostawienia otwartych
drzwi
 Alarm optyczny i dźwiękowy aktywujący się przy wzroście temperatury
w zamrażarce
 Funkcja Memory
 Filtr airFresh
 Automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce


Pojemność chłodziarki: 234 l
System multi Airﬂow
 superchłodzenie
 Oświetlenie LED
 4 półki z bezpiecznego szkła, w tym 2 o regulowanej wysokości,
 3 półki na drzwiach, w tym 1 duża, 2 małe
 1 stelaż na butelki



Zamrażarka

Wyposażenie

Inne

Rysunki montażowe

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



Pojemność: 74 l
Technologia lowFrost
 supermrożenie
 3 przezroczyste szuﬂady, w tym 1 bigBox
 varioZone – wyjmowane półki i szuﬂady dla uzyskania
większej przestrzeni
 Kalendarz zamrażania żywności
 Zdolność zamrażania: 10 kg w ciągu 24h
 Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 33h









2 pojemniki na jajka
1 pojemnik na kostki lodu
 2 wkłady akumulacyjne zimna







Easy Installation – prosty i szybki montaż urządzenia
Drzwi zamocowane prawostronnie z możliwością zmiany
strony
 Zawiasy płaskie



1772 x 558 x 545 mm

1 1870 x 600 x 650 mm




Wymiary urządzenia²
(WxSxG)

airFresh Filter

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

Pojemność: 86 l
Technologia noFrost
 supermrożenie
 3 przezroczyste szuﬂady
 varioZone – wyjmowane półki i szuﬂady dla uzyskania większej
przestrzeni
 Kalendarz zamrażania żywności
 Zdolność zamrażania: 14 kg w ciągu 24h
 Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 16h
2 pojemniki na jajka
2 pojemniki na kostki lodu

Kolor drzwi: stal szlachetna (powłoka antiFingerprint),
boki – inox metalic
 Pionowy uchwyt do otwierania drzwi; stal szlachetna
 Drzwi zamocowane prawostronnie

–

*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
¹ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.
² W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Pralka

Suszarka kondensacyjna
z pompą ciepła

A

+++

Energia*

A

++

9
System Mniej
zagnieceń

Energia*

Wyświetlacz TFT

pompa ciepła

Outdoor

Outdoor/
Impregnacja

Samoczyszczenie
wymiennika ciepła

Koszule
Business

waveDrum

Koszule
Business

autodrySensor

Super 40

stainPerfect
system

Super 15

System Mniej
zagnieceń

antiVibration
Design

Super 30

softDry

Start / Pauza

Wełna /
Pranie ręczne

antiVibration
Design

A

Efektywność
prania

9
Załadunek

Załadunek

60
i-Dos

szerokość

Wyświetlacz TFT

B

Efektywność
wirowania

60
szerokość

WM 14Y8H0PL, iQ800

Model
Parametry
techniczne

Komfort
i bezpieczeństwo

Wyposażenie dodatkowe
Wymiary urządzenia
(WxSxG)
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Klasa efektywności energetycznej: A+++ (-30%)
Maksymalna wielkość wsadu: 9 kg
Maksymalna prędkość wirowania: 1400 obr./min
 Zużycie energii¹: 152 kW/rok
 Zużycie wody¹: 11220 l/rok
 Poziom hałasu²:
– prania: 48 [dB(A) re 1 pW]
– wirowania: 72 [dB(A) re 1 pW]

Parametry techniczne

Home Connect: zdalny monitoring i kontrola
System i-Dos
 System aquaStop
 Automatyczny program odplamiania stainExpert
 System „Mniej zagnieceń”
 Programy specjalne:
Automatyczny, Automatyczny intensywny,
Automatyczny delikatny, Koszule/Business,
Jeans/Ciemne kolory, Outdoor/Impregnacja,
Super 15’/30’, Czyszczenie bębna, Wełna - pranie
ręczne, Delikatne/Jedwab, Mix, Zasłony
 Przyciski:
i-Dos, speedPerfect, EcoPerfect, Temperatura,
Wirowanie, Koniec za, Remote Start, Opcje,
Start/Pauza z opcją dołożenia prania
 Wyświetlacz TFT
 Bęben waveDrum
 Sensor czystości wody: aquaSensor
 antiVibration Design
 Silnik iQdrive
 24 h Programowanie czasu startu / zakończenia
pracy
 Sensor załadunku: loadSensorPlus
 Sensorowy wskaźnik załadunku
 Sensor przepływu: ﬂowSensor
 Sensor nadmiaru piany
 Oświetlenie bębna
 Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
 Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu
programu
 Magnetyczne zamknięcie okna pralki
 Duży wyświetlacz TFT z informacją o przebiegu
programu, temperaturze, czasie do zakończenia
programu
 Kąt otwarcia drzwi (180°)

Komfort i bezpieczeństwo



WT 7HY781PL, iQ800

Model

Klasa efektywności energetycznej: A++
Maksymalna wielkość wsadu: 9 kg
Zużycie energii¹: 259 kW/rok
 Poziom hałasu: 64 [dB(A) re 1 pW]


















WX 975600 – zestaw służący do stabilnego
mocowania pralki do podłogi

Wyposażenie dodatkowe

848 x 598 x 590 mm

Wymiary urządzenia
(WxSxG)

*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
¹Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w programie Bawełna 60°C i 40°C
przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji stand-by.
² Podczas prania / wirowania w programie Bawełna 60°C przy pełnym załadunku.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Home Connect: zdalny monitoring i kontrola
System samoczyszczenia wymiennika ciepła
Pompa ciepła activeAir
 softDry – duży bęben ze specjalną
wewnętrzną strukturą chroniącą tkaniny,
łagodny proﬁl zabieraków
 Oświetlenie bębna
 Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu
programu
 System „Mniej zagnieceń”
 Programy specjalne:
Koszule Business, Kołdry, Pierze/Puch, Outdoor,
Wełna w koszu, Dessous, Higiena, Mix,
Program czasowy ciepły, Wietrzenie, Super 40,
Ręczniki
 Przyciski:
Remote Start, Memory 1,2, Cel suszenia,
Koniec za, Mniej zagnieceń, Opcje, Start/Pauza
 autoDrySensor
 antiVibration Design
 Wyświetlacz TFT z informacją o przebiegu
programu, czasie do zakończenia programu
 Wyświetlacz tekstowy TFT z menu w języku
polskim
 System umożliwiający odprowadzenie wody
do przewodów kanalizacyjnych
 Kąt otwarcia drzwi (180°)
 Zestaw odprowadzający wodę
 Czynnik chłodzący: R290
– Ilość czynnika chłodzącego: 149 g
– Równoważnik CO2 - całkowity potencjał
tworzenia efektu cieplarnianego
(GWP): 0,000 t
– Hermetycznie zamknięta jednostka
– Nie zawiera ﬂuorowanych gazów
cieplarnianych




WZ 20400 – łącznik pralki z suszarką
z wysuwaną szuﬂadą
842 x 598 x 599 mm

*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.
¹Wg nowej etykiety (210/20/EC).
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Serwis Fabryczny marki Siemens:
Masz pewność, że w przypadku konieczności dokonania naprawy możesz liczyć
na najwyższy poziom wsparcia. Marka Siemens zapewnia kompleksową
obsługę serwisową najwyższej jakości.

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

W naszej ofercie znajduje się szeroka gama usług i produktów:
 konfiguracja połączeń urządzeń z siecią Wi-Fi,

 diagnostyka online,
 usługi instalacji i pielęgnacji urządzeń,
 multimedialne porady dotyczące eksploatacji i konserwacji,
 akcesoria oraz środki do czyszczenia i pielęgnacji.

Wystarczy, że zadzwonisz – jesteśmy dostępni o każdej
porze.
Nasza dedykowana infolinia

801 002 133*
jest czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
* Ulgowa linia telefoniczna, opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci
komórkowej.

Możesz też do nas napisać. Nasz e-mail:
hcpl.callcenter@bshg.com
Zgłoś naprawę online – zarezerwuj godzinę, która najbardziej Ci
odpowiada – szybko i łatwo.

Wystarczy, że wejdziesz na formularz kontaktowy:
http://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/serwis/dob
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