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Het huidige energielabel
geldig tot en met 28 februari 2021.
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Door gebruik te maken van energiebesparende huishoudtoestellen bespaart u op waardevolle grondstoffen en geld. 
Daarom moet u bij de aankoop van een huishoudtoestel rekening houden met een laag energie- en waterverbruik. 
Sinds 1995 vermeldt het Europese energielabel gestandardiseerde informatie over het energie- en waterverbruik van 
huishoudtoestellen.

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

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

Voorbeeld energielabel koelkasten en diepvriezers.

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

1    Energie-effi ciëntieklasse
2    Energieverbruik in kWh/jaar 

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



3

5 6

4

1

2

Voor uw info... 
Energielabels.
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1    QR-code
2    Energie-effi ciëntieklasse
3    Energieverbruik in kWh/jaar 

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

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

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

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

Het nieuwe energielabel
geldig vanaf 1 maart 2021.

Voorbeeld energielabel koelkasten en diepvriezers.

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

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

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

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

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

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

Meer informatie over het nieuwe energielabel vindt u op de website: 
siemens-home.bsh-group.com/be/nl/meer/energielabel
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De meest energie-efficiënte huishoudtoestellen.
Meer doen met minder. 

Een van de grootste uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, is het efficiënte gebruik van onze natuurlijke 
rijkdommen zoals water en energie, en de bescherming van het milieu. Daarom besloot Siemens zich toe te leggen op 
de ontwikkeling van toestellen die, dankzij allerhande technologische innovaties, efficiënter gebruik maken van de 
beschikbare rijkdommen en energie. 
De moeite dus om voor de beste energie-efficiëntieklasse te kiezen bij een nieuw toestel. Vanaf 2002 is het gemiddelde 
energieverbruik van onze toestellen met meer dan 60 %* gedaald.

* Afhankelijk van de productgroep, zie tabellen bij de respectievelijke groepen.

De sensorgestuurde technologie voor een perfecte werking van de toestellen.

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

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

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

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

Eén interface voor
meerdere toestellen.

Unieke functies voor
een gemakkelijk leven.

Alle functies zijn eenvoudig
te bedienen.

Zo technologisch...
Vrijstaande toestellen van Siemens.

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

Home Connect op vrijstaande toestellen biedt talrijke voordelen:

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

Koel-vriescombinaties / Side-by-Side
•  Ingebouwde camera’s geven een overzicht van wat er allemaal in de koelkast staat.
•  Eenvoudige aanpassing van de instellingen van het koeltoestel van op afstand.

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

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

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



antiVibration Design
De zijwanden die de trillingen tot een absoluut
minimum terugbrengen.
 Zo wordt de wasmachine niet alleen stiller, maar   
 vergroot ook de stabiliteit.

aquaStop
Levenslange garantie tegen externe waterschade.
 Automatische veiligheidskleppen op de watertoevoer.

Energieklasse A+++
Meer energie besparen.
 Tot 32% minder energieverbruik dan bij klasse A,
 zelfs met een volle lading van 8 of 9 kg wasgoed.
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Vermindering van het verbruik bij wasmachines.

  Energieverbruik*
vanaf

  Waterverbruik*
vanaf

0,19 kWu 7,8 liter

0,07 kWu

5,67 liter

2005 20052020 2020

* Verbruikswaarden (bepaald door een standaard programma) van de wasmachine WM 16XG40FG
 vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een standaard-programma) van een vergelijkbaar
 Siemens-toestel uit 2005.

Per kg wasgoed en per cyclus (katoen 60°C)

tot 

          − 60%
tot 

           − 27%



WM 14UP41FG met multiTouch LED-display - i-Dos waveDrum
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Display comfort
Klare tekst TFT-display. 

 Hoogste gebruikscomfort. 
 Directe toegang tot de grootste verscheidenheid 
 aan functies.

multiTouch LED-display.
 Intuïtieve bediening via een touchscreen. 
 Verschillende akoestische signalen en LEDs voor 
 effi ciënte en nauwkeurige informatie.

LED-display.
 Uiterst goed leesbaar met onmiddellijke toegang 
 tot alle functies.

ecoInfo
Verbruiksaanduiding: water- en/of elektriciteits-
verbruik in een oogopslag.
 Zelfs voordat het programma gestart wordt, zal het 
 display het water- en/of elektriciteitsverbruik aan-
 geven. Via indicatoren van 1 tot 5 wordt het verbruik –  
 van economisch tot normaal – aangegeven. Zo kan   
 steeds het optimale programma gekozen worden.

iQdrive
Duurzame, betrouwbare en innoverende motor voor 
een hoogste energie-effi ciëntie.
 Aandrijving op basis van een wrijvingvrij magneet-
 systeem.
 10 jaar waarborg op de motor.

W
A

S
M

A
C

H
IN

E
S

Zo intelligent ...
Wasmachines van Siemens.

reload Function
De slimme oplossing voor de vergeten stukken 
wasgoed.
 Onderbreek de wascyclus en voeg extra stukken   
 linnen, zelfs grotere items, toe aan de trommel.

varioSpeed
Perfect schone was in tot 65% minder tijd.
 Automatisch opsporen waar tijd kan worden 
 bespaard. Met slimme sensoren worden het bela-
 dingsvolume en de soort textiel gedetecteerd. 
 Op basis hiervan wordt de cyclus tijdeffi ciënt aange-  
 past aan de specifi eke belasting.

waterPerfectPlus
Sensorgestuurde wasprogramma’s.
 Optimaal watergebruik bij elke belading.
 Houdt rekening met het soort textiel.

waveDrum 
Een trommel voor zacht of intensief wassen.
 Het innoverende ontwerp maakt dat het water   
 steeds gelijkmatig doorheen de waslading wordt 
 verdeeld. De golfstructuur binnenin de trommel in   
 combinatie met de asymmetrische meenemers
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i-Dos: doseerkamer voor vloeibaar wasmiddel en/of wasverzachter

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

   Selecteer en start de juiste wasprogramma’s voor
de wasmachine op afstand dankzij de intuïtieve
Home Connect-app.

  Ontvang push-berichten als het wasmiddel of de 
wasverzachter bijna op is.

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

powerSpeed 59’
Een perfect schoon resultaat in minder dan een uur.

 Een geoptimaliseerd wasproces, waardoor het 
 wasmiddel zich sneller en gelijkmatiger in de trom-  
 mel met was kan verspreiden.
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i-Dos
De technologie voor een automatische en perfecte
dosering van het wasmiddel.

  Een juiste dosering van het wasmiddel:
- aanzienlijke energie- en waterbesparingen,
-  geen resten van het wasmiddel in de trommel meer

die allergieën kunnen veroorzaken. 
 Tot op de milliliter nauwkeurige dosering van het

wasmiddel en/of de wasverzachter: dé garantie op
perfecte resultaten bij elke wascyclus.

 “Automatic” en “Automatic soft” programma’s: de 
ingebouwde sensoren bepalen de waterhardheid,
de wasbelading, het textieltype en zelfs de bevuilings-
graad, en zo de vereiste hoeveelheid wasmiddel en/
of wasverzachter en het optimale wasprogramma
voor perfecte resultaten.

 Geïntegreerde doseerkamers voor vloeibaar was-
middel en/of wasverzachter voor 20 wascycli + een
apart compartiment voor wasmiddel – in poeder- of
vloeibare vorm – en andere wasproducten voor wol
of zijde.

sensoFresh
De kracht van actieve zuurstof gecontroleerd 
door iSensoric.

 Dankzij actieve zuurstof en zeer intelligente sensoren  
 is dit de meest comfortabele manier om geuren  
 grondig te verwijderen. 
 Zelfs voor gevoelige kleding en textiel die uitsluitend  
 droog mogen worden gereinigd.

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

Antivlekken-systeem
Wassen “à la carte” tot 16 vlekken naar keuze.

 De wasmachine past de temperatuur, het program-  
 maverloop (inweektijd) en de trommelbewegingen   
 automatisch aan voor de 4 of 16 meest voorkomende  
 vlekken al naar gelang het model.

WM 6HXF40FG met TFT-display - sensoFresh



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. – 2) De aangegeven waarde is afgerond. 9
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Wasmachines 10 kg 
 Referentie WM 6HXF40FG WM 6HXE41FG WM 16XG41FG WM 16XKV0FG

Reeks iQ800 iQ800 iQ800 iQ700

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 1.299,99* € 1.249,99* € 1.099,99* € 1.099,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A+++-30% A+++-30% A+++-30% A+++-30%

Inhoud 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg

Maximale centrifugeersnelheid2) 1600 tr/min 1600 tr/min 1600 tr/min 1600 tr/min

i-Dos / sensoFresh – /   / – –  / –  / –

Display TFT TFT TFT LED

ecoInfo energie & water energie & water energie & water energie & water

reload Function    

Antivlekken-systeem   (16)   (16)   (16)   (4)

powerSpeed 59’    

aquaStop / Meervoudige bescherming waterschade  / –  / –  / –  / –

Home Connect   – – 

waterPerfect / waterPerfectPlus – /  – /  – /  – / 

Wasmachines 9 kg 
 Referentie WM 16XK40FG WM 16XM40FG WM 16XMA0FG WM 14UP41FG 

Reeks iQ700 iQ700 iQ700 iQ500

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 1.049,99* € 949,99* € 949,99* € 899,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A+++-30% A+++-30% A+++-30% A+++-30%

Inhoud 9 kg 9 kg 9 kg 9 kg

Maximale centrifugeersnelheid2) 1600 tr/min 1600 tr/min 1600 tr/min 1400 tr/min

i-Dos / sensoFresh  / – –  / – –  / –  / –

Display LED LED LED multiTouch LED

ecoInfo energie & water energie & water energie & water energie & water

reload Function    

Antivlekken-systeem –   (4)   (4) – 

powerSpeed 59’    – 

aquaStop / Meervoudige bescherming waterschade  / –  / – – /   / –

Home Connect – – – – 

waterPerfect / waterPerfectPlus – /  – /  – /  – / 

Wasmachines 9 kg 
 Referentie WM 14UT40FG

Reeks iQ500

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 749,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A+++-30%

Inhoud 9 kg

Maximale centrifugeersnelheid2) 1400 tr/min

i-Dos / sensoFresh –  / –

Display LED

ecoInfo energie 

reload Function 

Antivlekken-systeem – 

powerSpeed 59’ –

aquaStop / Meervoudige bescherming waterschade – / 

Home Connect –

waterPerfect / waterPerfectPlus – / 

Wasmachine 8 kg 
 Referentie WM 14N2A1FG

Reeks iQ300

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 699,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A+++-30%

Inhoud 8 kg

Maximale centrifugeersnelheid2) 1400 tr/min

i-Dos / sensoFresh –  / –

Display LED

ecoInfo energie 

reload Function 

Antivlekken-systeem – 

powerSpeed 59’ –

aquaStop / Meervoudige bescherming waterschade – / 

Home Connect –

waterPerfect / waterPerfectPlus  / –

1–10
kg

1–10
kg

Capacity

1–10
kg

1– 9
kg

Capacity

1–10
kg

1– 9
kg

Capacity

1–10
kg

1– 8
kg

Capacity
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antiVibration Design
De zijwanden die de trillingen tot een absoluut
minimum terugbrengen.
 Zo wordt de droogautomaat niet alleen stiller, maar
 vergroot ook de stabiliteit.

autoDry
De was steeds perfect droog zoals gewenst.
 Het wasgoed is strijkdroog, kastdroog of extra droog
 dankzij de innovatieve elektronica.

10

Vermindering van het verbruik bij
droogautomaten.

A+++ 
 Energieverbruik* vanaf

A++ 
 Energieverbruik* vanaf

* Verbruikswaarden (bepaald door een standaard programma) van de droogautomaat WT 48XM40FG
 (A+++) / WT 7U460FG (A++) vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een standaard-
 programma) van een vergelijkbaar Siemens-toestel uit 2005.

Per kg wasgoed en per cyclus

jusqu’à 

           − 27%

0,61 kWu

0,12 kWu

2005 2020

tot 

          − 80%

0,61 kWu

0,18 kWu

2005 2020

tot 

          − 70%
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WT 7U460FG - Groot multiTouch LED-display WT 48XM40FG - Groot LED-display

Energieklasse A+++
Meer energie besparen.
 De condensatiedroogautomaat met warmtepomp
 in energieklasse A+++ verbruikt tot 67% minder
 energie dan andere condensatiedroogautomaten
 en blijft dat zijn volledige levensduur doen!

Displaycomfort
Klare tekst TFT-display. 

 Hoogste gebruikscomfort. 
 Directe toegang tot de grootste verscheidenheid 
 aan functies.

multiTouch LED-display.
 Intuïtieve bediening via een touchscreen. 
 Verschillende akoestische signalen en LEDs voor 
 effi ciënte en nauwkeurige informatie.

LED-display.
 Uiterst goed leesbaar met onmiddellijke toegang 
 tot alle functies

Home Connect
Home is where your app is. Bedien uw Siemens
droogautomaat waar en wanneer u wilt.
  Volg de droogautomaat op afstand en u weet 

meteen hoelang de droogautomaat nog moet 
draaien. Ongeacht waar u bent.

  Eenvoudige wijziging van de instellingen van de 
droogautomaat via de Home Connect-app.

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

Zo zacht voor het wasgoed...
Droogautomaten van Siemens.

intelligentDry
Een samenwerking voor een perfect droge was.
 Een slimme interactie tussen wasmachine en 
 droogautomaat via Home Connect. 
 De geconnecteerde wasmachine stuurt naar de 
 droogautomaat alle informatie over de laatste cyclus,  
 zoals belading en vochtigheidsgraad. 
 De droogautomaat kiest dan automatisch het beste   
 programma en berekent nauwkeurig de droogtijd.

softDrying System
Een permanente luchtstroom en een constante 
temperatuur.
 Grote inox trommel softDry. 
 Een zachtere en doeltreffendere verdeling van het
 wasgoed.
 Zelfs grote stukken worden gelijkmatig gedroogd.
 Het wasgoed is minder gekreukt.

Warmtepomp-technologie
Unieke droog-technologie.
 Om op een uiterst energie-effi ciënte manier warmte
 te genereren en vochtige warme lucht te drogen. 
 Lager verbruik een toestelleven lang.
Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevings-
temperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp bevat gefl uoreerde 
broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. – 2) 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.
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Droogautomaten
 Referentie WT 8HXE40FG WT 48XM40FG

Reeks iQ800 iQ700

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 1.299,99* € 1.099,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A+++ A+++

Condensatie met warmtepomp2)  

Inhoud 9 kg 9 kg

Condensor intelligentCleaning intelligentCleaning

Display TFT LED

smartFinish  –

Home Connect  –

intelligentDry  –

autoDry  

Trommel inox inox

iQdrive  

Aansluitset voor afvoer van condenswater  

Droogautomaten
 Referentie WT 7U460FG WT 45M263FG

Reeks iQ500 iQ300

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 899,99* € 849,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A++ A++

Condensatie met warmtepomp2)  

Inhoud 9 kg 8 kg

Condensor selfCleaning selfCleaning

Display multiTouch LED LED

smartFinish – –

Home Connect – –

intelligentDry – –

autoDry  

Trommel inox inox

iQdrive – –

Aansluitset voor afvoer van condenswater  

Droogautomaten
 Referentie WT 48RTP0FG WT 45RT40FG WT 45HV40FG WT 45G491FG

Reeks iQ500 iQ500 iQ300 iQ500

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 849,99* € 799,99* € 749,99* € 629,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A+++ A++ A++ B

Condensatie met warmtepomp2)    –

Inhoud 8 kg 8 kg 7 kg 9 kg

Condensor easyClean easyClean easyClean Conventioneel

Display LED LED LED LED

smartFinish – – – –

Home Connect – – – –

intelligentDry – – – –

autoDry    

Trommel inox inox inox inox

iQdrive  – – –

Aansluitset voor afvoer van condenswater    

intelligent
Cleaning
System

Condensor
intelligentCleaning System. – Gedaan met
het reinigen van fi lters na elk gebruik voor een 
maximaal comfort.
 Tijdens de droogcyclus worden pluizen via   
 een luchtstroom naar een speciaal reservoir  
 gevoerd.
 Via intelligente sensoren weet u ook in een  
 oogopslag wanneer u die moet legen 
 (ongeveer na de twintigste droogronde).
 Geen deurfi lter meer.

selfCleaning condenser – Continue 
automatische reiniging voor constante 
energiezuinigheid.
 Intensieve automatische reiniging tijdens elke  
 droogcyclus.
 Een pluisvrije condensor waardoor de warmte
 ongehinderd kan circuleren.
 Geen extra waterverbruik: het gefi lterde   
 condensatiewater, uit de te drogen was 
 afkomstig, wordt herbruikt
 De deurfi lter moet wel nog na elke cyclus 
 gereinigd worden.

easyClean condenser – Makkelijk te reinigen.
 De fi lter beschermt de condensor tegen 
 pluisjes.
 Kan in een handomdraai worden verwijderd  
 en gereinigd ongeveer elke 20 cycli.
 De deurfi lter moet wel na elke cyclus ge-  
 reinigd worden.

smartFinish
Een minimum aan strijkwerk.
 Bij aanvang van het programma wordt de   
 kledij droog in de trommel gelegd, zorgvuldig
 opgewarmd en vervolgens besproeid met   
 waterdamp om de kreuken te verwijderen.
 Ideaal voor hemden en blouses 



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – **  Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. – 2) De aangegeven waarde is afgerond. 

Was-/droogcombinatie
 Wassen en drogen in één enkele machine.
  Dit toestel kan werkelijk alles. En waarvoor dat goed 

is, zult u elke dag opnieuw merken in uw badkamer. 
De machine zal u immers hopen plaats besparen.

 Ononderbroken wassen en drogen. 
  U moet niet langer het einde van het was-program-

ma afwachten, noch de was in een ander toestel 
overbrengen of de droog-automaat instellen. 
Al wat u moet doen, is de deur openen en de schone 
droge was comfortabel uit het toestel halen.

Toebehoren in optie voor wasmachines en droogautomaten
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WZWP 20W - WZDP 20D WZ 20600 WZ 20400 WZ 11410

WD 14U540EU - Groot multiTouch LED-display

WD 15G442EU - Groot LED-display

 Referentie WD 4HU541EU WD 14U540EU WN 44G200EU WD 15G442EU

Reeks iQ500 iQ500 iQ500 iQ500

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 1.299,99* € 1.299,99* € 1.099,99* € 1.029,99*

Labels: energie1)/wassen/centrifugeren A/A/B A/A/B A/A/B A/A/B

Inhoud - Wassen / Drogen / Non stop 10 kg / 6 kg / 6 kg 10 kg / 6 kg / 6 kg 7 kg / 4 kg / 4 kg 7 kg / 4 kg / 4 kg

Maximale centrifugeersnelheid2) 1400 tr/min 1400 tr/min 1400 tr/min 1500 tr/min

Display LED multiTouch LED multiTouch LED LED

reload Function    

Antivlekken-systeem – –   (4) – 

autoDry    

Condensor selfCleaning selfCleaning selfCleaning –

iQDrive    

waveDrum    –

aquaStop / Meervoudige bescherming waterschade  / –  / –  / –  / –

Home Connect  – – – 

Beschikbaar vanaf 11/2020 Beschikbaar tot 31/12/2020 Beschikbaar vanaf 03/2021 Beschikbaar tot 31/12/2020

Referentie Prijs Beschrijving

WZ WP20W € 159,99** Sokkel voor wasmachines met witte schuifl ade (H x B x D: 40 x 60 x 57 cm)

WZ DP20D € 159,99** Sokkel voor droogautomaten met witte schuifl ade (H x B x D: 40 x 60 x 57 cm)

WZ 10131 € 39,99** Verlenging voor aquaStop (2 m)

WZ 20160 € 12,99** Waterafvoerslang voor condensatie-droogautomaten (uitgez. warmtepomp) (2 m)

WZ 20600 € 39,99** Woldroogkorf voor kleding, schoenen en stoffen knuffels of speelgoed

WZ 20400 € 89,99** Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor condensdroogautomaten (behalve WT 7U..)

WZ 27400 € 89,99** Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor condensdroogautomaten WT 7U..

WZ 11410 € 19,99** Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor condensdroogautomaten (behalve WT 7U..)

WZ 27410 € 19,99** Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor condensdroogautomaten WT 7U..

Was-/ 
droogcombinaties
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Dit toestel is niet meer beschikbaar in Belgïe.
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Driemaal langer vers Tweemaal langer vers Langere versheid

hyperFresh premium hyperFresh plus hyperFresh 

Temperatuur Constant rond 0°C 2 à 4°C kouder dan in de koelkast 2 à 4°C kouder dan in de koelkast

Vochtigheids-
graad

Regel de vochtigheidsgraad met
een selectieknop op basis van het
type voeding.

Een regulator past de vochtig-
heidsgraad aan op basis van het 
type voeding.

Regel de vochtigheidsgraad met
een cursor op basis van het type
voeding.

Aanbevolen
voedings-
stoffen

Droge zone:
lage vochtigheidsgraad voor 
vlees, vis en eieren

Vochtige zone:
hoge vochtigheidsgraad voor
groenten en fruit 

Vlees en vis* 

Groenten en fruit

Vlees en vis (op sommige 
modellen) 

Groenten en fruit

Uw voordeel

Door hun specifi eke behoud
blijft uw voeding tot driemaal
langer vers in de hyperFresh
premium-laden.

Voedsel in de hyperFresh plus-
laden blijft 2 x langer vers:
groenten en fruit door de regel-
bare vochtigheidsgraad en
vlees en vis dankzij een ideale
temperatuur.

De regelbare vochtigheidsgraad
in de hyperFresh-lade zorgt 
ervoor dat uw groenten en fruit 
langer vers blijven. Dankzij een 
optimale temperatuur blijven 
vlees en vis ook langer vers.

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

hyperFresh
Plus hyperFreshhyperFresh

*  De laden voor vlees en vis zijn bovendien makkelijk uitneembaar, waardoor deze zone uiterst geschikt is om drankfl essen driemaal 
sneller te koelen dan in een deurvak, of om nog een extra legger te creëren. 

hyperFresh-systeem
De temperatuur (voor vlees en vis) en de vochtigheidsgraad (voor groenten en fruit) kunnen individueel 
aangepast worden – voor de optimale bewaring van voeding.

Zo doeltreffend...
Koeltoestellen van Siemens.



Home Connect
Home is where your app is. Bedien uw Siemens
koelkast waar en wanneer u wilt. 
 Camera’s geven u een overzicht van wat er allemaal 

in de koelkast staat. 
 Eenvoudige aanpassing van de instellingen van het   
 koeltoestel van op afstand. 
 Tips voor het bewaren van verschillende 

voedingsmiddelen.

Er zijn 3 opties mogelijk voor Home Connect in
koelkasten:
 Home Connect ready – Toegang Home Connect 

mogelijk via optionele aansluitingskit. 
Geen fototoestel geïntegreerd.

 Home Connect via WLAN – Onmiddellijk toegang 
tot alle voordelen van Home Connect. 
Geen fototoestel geïntegreerd.

 Home Connect - Camera in fridge – Onmiddellijk
toegang tot alle voordelen van Home Connect en 
een overzicht van de inhoud van uw koelkast door 
de geïntegreerde camera’s.

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

Comfort
 airChannel-systeem.
 De deur van een koeltoestel weer openen onmid-
 dellijk na sluiting kan moeilijk zijn door de ontstane
 onderdruk in het toestel. Dankzij het speciale  
 luchtkanaal in de binnendeur kan de deur op ieder 
 moment veel gemakkelijker geopend worden.

 allFrost.
 Op alle niveaus kunnen levensmiddelen ingevroren
 en bewaard worden. Elk vak en elke lade heeft  
 een eigen koelelement. Daardoor wordt het lastige 
 verplaatsen van voorraden overbodig.

 Dynamische koeling dankzij ventilator.
 De interne ventilator zorgt voor een gelijkmatige
 verdeling van de lucht in de koelkast. Bij het bewaren
 van warme etenswaren worden deze sneller gekoeld
 en worden bovendien de kwaliteit en de versheid van
 het voedsel beter bewaard.

 freshSense.
 Altijd een constante temperatuur dankzij meerdere
 sensoren. Resultaat: een minimaal stroomverbruik en
 betere bewaring van uw levensmiddelen.

 LED-verlichting.
  De LED-verlichting, volledig ingebed in de wanden, 

vergemakkelijkt het schoonmaken en neemt geen 
volume in. En de nieuwe combinatie van de 2 LED 
lichtbronnen (spot+side light) zorgt er bovendien 
voor dat het voedsel voldoende verlicht is, zonder te 
verblinden – want de lichtintensiteit verhoogt pas na 
2 seconden van zacht naar sterk bij het openen van 
het toestel.

 lowFrost.
 Als ijs- en rijpafzettingen zich ophopen, 

gaan koeltoestellen meer stroom 
verbruiken. Dankzij de innovatieve 
lowFrost-technologie, is de eventuele 

 ijs- of rijplaag niet alleen dunner, maar verloopt het
 ontdooien ook sneller.

 multiAirfl ow-System.
 Dit systeem zorgt ervoor dat de lucht in de 
 koelruimte gelijkmatig verdeeld wordt. Zo blijft de
 temperatuur steeds constant op alle niveaus. 

 noFrost.
 De binnenwanden van de toestellen, 

uitgerust met noFrost-techniek, zullen 
geen ijsafzetting meer hebben. 
Het toestel wordt automatisch en regel-  

 matig ontrijmt. Het luchtcirculatiesysteem voert de   
 luchtvochtigheid in het toestel naar een externe 
 verdampingsschaal af. Hierdoor blijft de lucht in het   
 koel- en vriesgedeelte droog en is er geen ijsafzetting  
 in het toestel of op de levensmiddelen.

 Super-koelen.
 Met deze toets wordt de temperatuur heel snel tot
 +2°C gebracht. Zo vermijdt u een verhoging van de
 temperatuur van reeds gekoelde levensmiddelen
 wanneer u nieuwe opbergt in uw koelkast.

 Super-vriezen.
 Door een eenvoudige druk op een toets kunnen
 temperaturen verlaagd worden en zo supersnel
 koude geproduceerd worden voor het invriezen van
 verse en grotere hoeveelheden voedingsmiddelen.
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easyLift fl exShelfDisplay indoorElectronic



Vermindering van het verbruik bij koeltoestellen.

 Diepvriezers**Koelkasten*   Combinaties***

Verbruikswaarden (bepaald door een standaard-programma) van de *: KI 41RAD30, **: GS 54NAWDV, ***: KG 39FSB45 
vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een standaardprogramma) van vergelijkbare Siemens-toestellen uit 2005. 
(Niet alle vermelde referenties zijn in België beschikbaar)

Energieverbruik voor 100 liter in 24 uur

tot 

     − 75%

0,49 kWu 0,48 kWu

2005 2005

0,20 kWu 0,16 kWu

2020 2020

0,55 kWu

2005

0,14 kWu

2020

tot 

     − 67%
tot 

     − 59%

Flexibele indeling
 bigBox.
 Met 26 tot 29 cm hoog biedt de bigBox plaats aan   
 grote hoeveelheden voedingsmiddelen.

 coldTray.
 Dranken worden sneller koel in dit deurvak dat veel   
 kouder is dan de andere, dankzij de speciale
 luchtdoorgang in de deur.

 easyAccess shelves.
 Voor meer comfort kunnen deze leggers in veilig-
 heidsglas d.m.v. profi elglijders tot 15 cm worden
 uitgetrokken.

 easyAccess zone.
 Eenvoudige toegang en een duidelijk overzicht van   
 uw diepvriesproducten in de bovenste zone van de   
 diepvriezer.

 easyLift.
 Om de hoogte van de deurcompartimenten of 
 glazen leggers, zelfs volledig beladen, eenvoudig te
 verstellen.

 fl exShelf.
 2 onderling verbonden leggers waarvan de onderste
 kan uitgeklapt worden wanneer u extra ruimte nodig
 heeft.

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

 varioZone.
 Flexible indeling van de diepvrieszone dankzij lades
 en verwijderbare glazen leggers.

Display en bediening
 Temperatuurregeling, tot op de graad nauwkeurig,  
 via:
 touchControl - indoorElectronic.
 Het aantrekkelijke design van de display, geplaatst
  op de deur, en de verbetering van de achterliggende  
 sensortechnologie bieden talrijke  mogelijkheden om  
 uw koeltoestel nog effi ciënter te bedienen.

 touchControl - Digitaal.
 Deze zilverkleurige digitale display, duidelijk zichtbaar
 bovenaan het toestel, biedt een eenvoudige en 
 innovatieve nauwkeurige elektronische regeling.

 Display leesbaar via LED.
 Elektronische temperatuurregeling via LED-display,   
 bovenaan het toestel.

Design
 glassDoor.
 Mooie glazen deuren met motief decor, zeer 
 praktisch om te reinigen. De zijwanden zijn bekleed   
 in sober zilver of inox-metallic. 

 Inox antiFingerprint en inoxLook.
 inoxLook brengt de prachtige vormgeving uit inox
 voor de geest, maar is gemakkelijker te onderhouden
 dankzij het gladde oppervlak.
 Inox antiFingerprint heeft een speciale vernislaag 
 die op het oppervlak in inox wordt aangebracht. 
 Vingerafdrukken behoren vanaf nu tot het verleden.

 Zwarte inox antiFingerprint.
 Zwarte geborstelde inox deuren die elegantie en   
 schoonheid combineren met het onderhoudsgemak  
 van antiFingerprint. 
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Combi-bottom 
 Referentie KG 49NAXDP KG 39NXXDA KG 39NXIDR

Reeks iQ500 iQ300 iQ300

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 1.499,99* € 1.199,99* € 1.149,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A+++ A+++ A+++

Afmetingen (H x B x D) 203 x 70 x 67 cm 203 x 60 x 66 cm 203 x 60 x 66 cm

Kleur van de deur Zwarte inox antiFingerprint Zwarte inox antiFingerprint Inox antiFingerprint

noFrost / lowFrost  / –  / –  / –

Netto-inhoud koelgedeelte 330 liter 279 liter 279 liter

        waarvan versruimte 25 liter 24 liter 24 liter

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4 105 liter 87 liter 87 liter

Versruimte / Aantal laden hyperFresh plus / 3 hyperFresh / 2 hyperFresh / 2 

Type lade Fruit/groenten - Vlees/vis Fruit/groenten - Vlees/vis Fruit/groenten - Vlees/vis

Bediening - Display touchControl LCD indoorelektronica touchControl LED indoorelektronica touchControl LED indoorelektronica

Home Connect  (ready2)) – –

Combi-bottom 
 Referentie KG 39NVIDD KG 39N6IDB

Reeks iQ300 iQ300

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 1.099,99* € 1.099,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A+++ A+++

Afmetingen (H x B x D) 203 x 60 x 66 cm 203 x 60 x 66 cm

Kleur van de deur Inox antiFingerprint Inox antiFingerprint

noFrost / lowFrost  / –  / –

Netto-inhoud koelgedeelte 279 liter 279 liter

        waarvan versruimte 24 liter 24 liter

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4 87 liter 87 liter

Versruimte / Aantal laden hyperFresh / 2 hyperFresh / 3

Type lade Fruit/groenten - Vlees/vis Fruit/groenten - Vlees/vis

Bediening - Display
Elektronische temperatuurregeling 
via LED

Elektronische temperatuurregeling 
via LED

Home Connect – –

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. – **  Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) Met toebehoren in optie: KS 10ZHC00, wifi -aansluitingskit - € 44,99**18
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Combi-bottom 
 Referentie KG 49NXIEP KG 39NHXEP

Reeks iQ300 iQ500

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 1.249,99* € 1.349,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A++ A++

Afmetingen (H x B x D) 203 x 70 x 67 cm 203 x 60 x 66 cm

Kleur van de deur Inox antiFingerprint Zwarte inox antiFingerprint

noFrost / lowFrost  / –  / –

Netto-inhoud koelgedeelte 330 liter 279 liter

        waarvan versruimte 28 liter 24 liter

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4 105 liter 87 liter

Versruimte / Aantal laden hyperFresh / 3 hyperFresh plus / 3

Type lade Fruit/groenten - Vlees/vis Fruit/groenten - Vlees/vis

Bediening - Display touchControl LED indoorelektronica touchControl LCD indoorelektronica

Home Connect –  (Camera in fridge)

Combi-bottom 
 Referentie KG 39N7XEB KG 36N7IEP KG 36NVLEB

Reeks iQ300 iQ300 iQ300

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 1.029,99* € 979,99* € 799,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A++ A++ A++

Afmetingen (H x B x D) 203 x 60 x 66 cm 186 x 60 x 66 cm 186 x 60 x 66 cm

Kleur van de deur Zwarte inox antiFingerprint Inox antiFingerprint inoxLook

noFrost / lowFrost  / –  / –  / –

Netto-inhoud koelgedeelte 279 liter 237 liter 237 liter

        waarvan versruimte 24 liter 24 liter 24 liter

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4 87 liter 87 liter 87 liter

Versruimte / Aantal laden hyperFresh / 3 hyperFresh / 3 hyperFresh / 2 

Type lade Fruit/groenten - Vlees/vis Fruit/groenten - Vlees/vis Fruit/groenten - Vlees/vis

Bediening - Display touchControl LED indoorelektronica touchControl LED indoorelektronica
Elektronische temperatuurregeling 
via LED

Home Connect – – –

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. – **  Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 

Home Connect
 Camera in fridge.
 Innoverende interne 
 camera’s die in één oog-
 opslag tonen wat er in de 
 koelkast zit, gewoon via 
 een mobiel toestel.

 Home Connect ready.
 wifi  -aansluitingskit 
 in optie: KS 10ZHC00 - 
 € 44,99**
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Combi-bottom 
 Referentie KG 49EAICA KG 49E4ICA

Reeks iQ500 iQ500

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 1.099,99* € 1.069,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A+++ A+++

Afmetingen (H x B x D) 201 x 70 x 65 cm 201 x 70 x 65 cm

Kleur van de deur Inox antiFingerprint Inox antiFingerprint

noFrost / lowFrost – /  – / 

Netto-inhoud koelgedeelte 302 liter 302 liter

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4 111 liter 111 liter

Versruimte / Aantal laden hyperFresh / 2 hyperFresh / 2

Type lade Fruit/groenten - Vlees/vis Fruit/groenten - Vlees/vis

Bediening - Display
Elektronische temperatuurregeling op 
de graad nauwkeurig

Elektronische temperatuurregeling op 
de graad nauwkeurig

Home Connect – –

Beschikbaar vanaf 11/2020 Beschikbaar vanaf 11/2020

Combi-bottom 
 Referentie KG 39EAICA KG 36E8ICP

Reeks iQ500 iQ500

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 1.049,99* € 999,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A+++ A+++

Afmetingen (H x B x D) 201 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm

Kleur van de deur Inox antiFingerprint Inox antiFingerprint

noFrost / lowFrost – /  – / 

Netto-inhoud koelgedeelte 249 liter 214 liter

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4 88 liter 88 liter

Versruimte / Aantal laden hyperFresh / 2 hyperFresh / 2

Type lade Fruit/groenten - Vlees/vis Fruit/groenten - Vlees/vis

Bediening - Display
Elektronische temperatuurregeling op de 
graad nauwkeurig

Elektronische temperatuurregeling op de 
graad nauwkeurig

Home Connect – –

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. 
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  20

Met verchroomde 
fl essenhouder
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. 
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  

Combi-bottom 
 Referentie KG 33VVLEA

Reeks iQ300

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 629,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A++

Afmetingen (H x B x D) 176 x 60 x 66 cm

Kleur van de deur inoxLook

noFrost / lowFrost – / 

Netto-inhoud koelgedeelte 193 liter

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4 94 liter

Versruimte / Aantal laden hyperFresh / 1

Type lade Fruit/groenten 

Bediening - Display
Elektronische temperatuurregeling 
via LED

Home Connect –

Combi-bottom 
 Referentie KG 36VVIEA KG 36VVLEA KG 36VVWEA

Reeks iQ300 iQ300 iQ300

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 699,99* € 679,99* € 629,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A++ A++ A++

Afmetingen (H x B x D) 186 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm

Kleur van de deur Inox antiFingerprint inoxLook Wit

noFrost / lowFrost – /  – /  – / 

Netto-inhoud koelgedeelte 214 liter 214 liter 214 liter

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4 94 liter 94 liter 94 liter

Versruimte / Aantal laden hyperFresh / 1 hyperFresh / 1 hyperFresh / 1 

Type lade Fruit/groenten Fruit/groenten Fruit/groenten

Bediening - Display
Elektronische temperatuurregeling 
via LED

Elektronische temperatuurregeling 
via LED

Elektronische temperatuurregeling 
via LED

Home Connect – – –
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 Referentie KA 92DHXFP KA 93GAIEP

Reeks iQ700 iQ500

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 3.199,99* € 2.299,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A++ A++

Afmetingen (H x B x D) 177,8 x 91,2 x 73,2 cm 179 x 91 x 71 cm

Kleur van de deur Zwarte inox antiFingerprint Inox antiFingerprint

noFrost / lowFrost  / –  / –

Netto-inhoud koelgedeelte 367 liter 366 liter

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4 173 liter 165 liter

Versruimte / Aantal laden hyperFresh plus / 2 –

Type lade Fruit/groenten - Vlees/vis –

Bediening - Display
touchControl-Premium-Elektronica  met LCD geïntegreerd
in de deur

Geïntegreerde touchControl-deurelektronica 
met digitale display

Home Connect  (Camera in fridge) - zie p. 19 –

Verdeler water/ijsbblokjes / iceTwister  / –  / –

Beschikbaar vanaf 10/2020

 
 Referentie KA 93DAIEP KA 93DVIFP

Reeks iQ500 iQ500

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 2.219,99* € 1.899,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A++ A+

Afmetingen (H x B x D) 179 x 91 x 71 cm 179 x 91 x 71 cm

Kleur van de deur Inox antiFingerprint Inox antiFingerprint

noFrost / lowFrost  / –  / –

Netto-inhoud koelgedeelte 368 liter 368 liter

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4 165 liter 165 liter

Versruimte / Aantal laden – –

Type lade – –

Bediening - Display
Geïntegreerde touchControl-deurelektronica 
met digitale display

Geïntegreerde touchControl-deurelektronica 
met digitale display

Home Connect – –

Verdeler water/ijsbblokjes / iceTwister  / –  / –

Beschikbaar vanaf 10/2020

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. 
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  

Side-by-Side
met dispenser

Side-by-Side
met dispenser

22
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 Referentie KA 93NVIFP

Reeks iQ300

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 1.599,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A++

Afmetingen (H x B x D) 179 x 91 x 71 cm

Kleur van de deur Inox antiFingerprint

noFrost / lowFrost  / –

Netto-inhoud koelgedeelte 371 liter

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4 189 liter

Versruimte / Aantal laden –

Type lade –

Bediening - Display
Geïntegreerde touchControl-deurelektronica 
met digitale display

Home Connect –

Verdeler water/ijsbblokjes / iceTwister – / 

 
 Referentie KF 86FPB2A

Reeks iQ700

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 2.499,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A+

Afmetingen (H x B x D) 183 x 81 x 73,6 cm

Kleur van de deur glassDoor - Glazen deuren en laden zwart (motief decor)

noFrost / lowFrost  / –

Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C) 359 liter

Netto-inhoud versgedeelte 80 liter

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4 67 liter

Versruimte / Aantal laden hyperFresh premium 0°C / 1 XXL-lade met 2 zones

Type lade Fruit/groenten - Vlees/vis

Bediening - Display
touchControl premium elektronica geïntegreerd in de rand 
van de deur

Home Connect 

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. 
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  

Side-by-Side
zonder dispenser

Combinatie
French Door

XXL hyperFresh premium 0°C lade

Koel-vriescombinatie 
French Door
 Maximaal bewaren in groot formaat:
 de XXL hyperFresh premium 0°C lade.
  Fruit /groeten of vis/vlees kunnen eenvoudig 

worden bewaard in 2 grote zones (40 liter) 
op rails. Met een touchscreen verwerkt in
de handgreep van de lade, kan u niet alleen
de vochtigheid in de 2 compartimenten
aanpassen, maar zorgt u er ook zo voor dat 
het voedsel in optimale omstandigheden 
tot 3 x langer vers blijft.

 Een premium LED-verlichtingsconcept. 
  38 LED’s verlichten duidelijk alle hoeken van

de koelkast zonder te verblinden.
De premium LED spotLight in de hyperFresh
premium 0°C lade biedt ook optimaal licht 
enkan worden aangepast indien nodig.

 Elektronische deurdisplay touchControl
 premium. 
  Design en intuïtief, maar toch discreet.

Het touchControl kleurenbedieningspaneel
voor de 3 afzonderlijke temperatuurzones 
is geïntegreerd in de rand van de deur en 
enkel zichtbaar bij opening.

Premium LED-verlichting en elektronische deurdisplay 
touchControl premium.



Eéndeurs-
koelkasten

Eéndeurs-
koelkasten

Eéndeurs-
koelkasten
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. 
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  24

 Referentie KS 36VAIDP KS 36VVWDP KS 36VAXEP

Reeks iQ500 iQ300 iQ500

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 1.149,99* € 899,99* € 949,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A+++ A+++ A++

Afmetingen (H x B x D) 186 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm

Kleur van de deur Inox antiFingerprint Wit Zwarte inox antiFingerprint

noFrost / lowFrost – / – – / – – / –

Netto-inhoud koelgedeelte 346 liter 346 liter 346 liter

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4 – – –

Versruimte / Aantal laden hyperFresh plus / 1 hyperFresh / 1 hyperFresh plus / 1

Type lade Fruit/groenten Fruit/groenten Fruit/groenten 

Bediening - Display
Elektronische temperatuurre-
geling op de graad nauwkeurig

Elektronische temperatuur-
regeling via LED

Elektronische temperatuurre-
geling op de graad nauwkeurig

Home Connect – – –

 Referentie KS 36VVIEP KS 36VFWEP KS 36VVWEP KS 29VVWEP

Reeks iQ300 iQ300 iQ300 iQ300

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 849,99* € 789,99* € 749,99* € 649,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A++ A++ A++ A++

Afmetingen (H x B x D) 186 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm 161 x 60 x 65 cm

Kleur van de deur Inox antiFingerprint Wit Wit Wit

noFrost / lowFrost – / – – / – – / – – / –

Netto-inhoud koelgedeelte 346 liter 346 liter 346 liter 290 liter

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4 – – – –

Versruimte / Aantal laden hyperFresh / 1 hyperFresh / 1 hyperFresh / 1 hyperFresh / 1

Type lade Fruit/groenten Fruit/groenten Fruit/groenten Fruit/groenten 

Bediening - Display
Elektronische temperatuur-
regeling via LED

Elektronische temperatuur-
regeling via LED

Elektronische temperatuur-
regeling via LED

Elektronische temperatuur-
regeling via LED

Home Connect – – – –

Inox handgreep



Diepvries-
kasten 60 cm

Diepvries-
kasten 60 cm

Diepvries-
kasten 60 cm
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. 
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  

 Referentie GS 36NAIDP GS 36NAXEP GS 36NVIEP

Reeks iQ500 iQ500 iQ300

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 1.249,99* € 999,99* € 999,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A+++ A++ A++

Afmetingen (H x B x D) 186 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm

Kleur van de deur Inox antiFingerprint Zwarte inox antiFingerprint Inox antiFingerprint

noFrost / lowFrost  / –  / –  / –

Netto-inhoud koelgedeelte – – –

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4 242 liter 242 liter 242 liter

bigBox / varioZone 2 /  2 /  2 / 

iceTwister   –

Bediening - Display
Elektronische temperatuurre-
geling op de graad nauwkeurig

Elektronische temperatuurre-
geling op de graad nauwkeurig

Elektronische temperatuur-
regeling via LED

Home Connect – – –

 Referentie GS 36NVWFP GS 36NFWFV GS 33NVWEP GS 29NVWEP

Reeks iQ300 iQ300 iQ300 iQ300

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 849,99* € 849,99* € 799,99* € 749,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A++ A++ A++ A++

Afmetingen (H x B x D) 186 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm 176 x 60 x 65 cm 161 x 60 x 65 cm

Kleur van de deur Wit Wit Wit Wit

noFrost / lowFrost  / –  / –  / –  / –

Netto-inhoud koelgedeelte – – – –

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4 242 liter 242 liter 225 liter 200 liter

bigBox / varioZone 2 /  2 /  1 /  1 / 

iceTwister – – – –

Bediening - Display
Elektronische temperatuur-
regeling via LED

Elektronische temperatuur-
regeling via LED

Elektronische temperatuur-
regeling via LED

Elektronische temperatuur-
regeling via LED

Home Connect – – – –

Inox handgreep
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. 
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  26

Combi-bottom 
 Referentie GS 58NAWEP GS 58NAWEV

Reeks iQ500 iQ500

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 999,99* € 999,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A++ A++

Afmetingen (H x B x D) 191 x 70 x 78 cm 191 x 70 x 78 cm

Kleur van de deur Wit Wit

noFrost / lowFrost  / –  / –

Netto-inhoud koelgedeelte – –

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4 365 liter 365 liter

bigBox / varioZone 1 /  1 / 

iceTwister – –

Bediening - Display
Elektronische temperatuurregeling op de 
graad nauwkeurig

Elektronische temperatuurregeling op de 
graad nauwkeurig

Home Connect – –

Diepvrieskasten 
70 cm

Combi-bottom 
 Referentie GS 58NDWDP GS 54NAWDV GS 51NDWDV

Reeks iQ500 iQ500 iQ500

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 1.149,99* € 1.149,99* € 1.099,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A+++ A+++ A+++

Afmetingen (H x B x D) 191 x 70 x 78 cm 176 x 70 x 78 cm 161 x 70 x 78 cm

Kleur van de deur Wit Wit Wit

noFrost / lowFrost  / –  / –  / –

Netto-inhoud koelgedeelte – – –

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4 365 liter 327 liter 289 liter

bigBox / varioZone 1 /  1 /  1 / 

iceTwister –  –  

Bediening - Display
Elektronische temperatuurregeling op de 
graad nauwkeurig

Elektronische temperatuurregeling op de 
graad nauwkeurig

Elektronische temperatuurregeling op de 
graad nauwkeurig

Home Connect – – –

Diepvrieskasten 
70 cm

easyAccess zone
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW inbegrepen. 

De Side-by-Side 
combinaties ”à la carte“ 
van Siemens. 

Alle ééndeurskoelkasten en diepvrieskasten of 
2 noFrost combi-bottom kunnen worden gecombi-
neerd tot een compleet nieuw en praktisch geheel. 
Een praktische verbindingsset in optie zorgt voor 
een perfecte afwerking.
Opgelet ! De diepvriezer moet altijd rechts van de 
koelkast geplaatst worden.

Enkele Side-by-Side combinaties 
mogelijk

Hoogte
Eéndeurs-
koelkast

Diepvrieskast
(rechts)

Verbindingsset
in optie

(€ 34,99*)

186 cm KS 36VAXEP GS 36NAXEP KS 39ZAX00

186 cm KS 36VAIDP GS 36NAIDP KS 39ZAL00

186 cm KS 36VVIEP GS 36NVIEP KS 39ZAL00

186 cm KS 36VVWDP GS 36NVWFP KS 39ZAW00

186 cm KS 36VVWEP GS 36NVWFP KS 39ZAW00

186 cm KS 36VFWEP GS 36NFWFV KS 39ZAW00

161 cm KS 29VVWEP GS 29NVWEP KS 39ZAW00

Ook de noFrost combi-bottom kunnen naadloos met elkaar 
gecombineerd worden

KS 36VAIDP - GS 36NAIDP KS 36VVIEP - GS 36NVIEPKS 36VAXEP - GS 36NAXEP

Toebehoren in optie voor koelkasten en diepvrieskasten

KS 10Z030 KS 10ZHC00

Referentie Prijs Beschrijving

KS 10Z030 € 19,99* Flessenrek voor de lowFrost combi-bottoms KG ..E, KG ..V en eendeurskoelkasten KS …

KS 39ZAX00 € 34,99* Verbindingsset voor de Side-by-Side combinatie KS ..V met GS ..N  - black inox

KS 39ZAL00 € 34,99* Verbindingsset voor de Side-by-Side combinatie KS ..V met GS ..N  - inox in inoxLook

KS 39ZAW00 € 34,99* Verbindingsset voor de Side-by-Side combinatie KS ..V met GS ..N - wit

KS 10ZHC00 € 44,99* Home Connect kabel, lengte 2 m
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Zeolith
 Dankzij de unieke Zeolith technologie wordt de 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 vervolgens weer uit te stralen. 
  Uw vaat is nu schoner en droger dankzij de innoverende

zeoliet-technologie. Elk stuk vaatwerk of bestek wordt 
behandeld met gelijkmatig verdeelde warme lucht. 
Zo wordt een ongeëvenaard snel droogresultaat ver-
kregen en dit met een minimum aan energieverbruik 
gedurende de volledige levenscyclus van uw vaatwasser 
gegarandeerd is.

 Energieverbruik A+++-10 %.
 Door de gepatenteerde Zeolith-technologie, verbruikt  
 de meest zuinige Siemens vaatwasser, tot 10 % minder  
 energie dan de voorwaarde om tot de hoogste energie- 
 effi ciëntieklasse A+++ te behoren.

brilliantShine system
Vandaag zijn er 4 innovatieve functies, perfect gesynchroniseerd in 1 afwasbeurt om glazen even proper en 
schitterend te krijgen als of ze met de hand zouden afgewassen zijn:

 De Zeolith technologie creëert perfecte droogvoorwaarden voor een droge, glanzende en streeploze vaat. 

 De glassProtect valve optimaliseert de hardheid van het water om corrosie te minimaliseren. 

 Het programma Glas 40°C en de Shine & Dry functie behandelen glazen met de grootste zorg.

29

Vermindering van het gebruik bij vaatwassers.

Energieverbruik
vanaf

Waterverbruik
vanaf

1,20 kWu
16 liter

0,73 kWu 7,7 liter

2005 20052020 2020

Verbruikswaarden (bepaald door een programma Eco 50°C) van de vaatwasser SN 278I36UE vergeleken
met de verbruikswaarden (bepaald door een standaardprogramma) van een vergelijkbaar Siemenstoestel
uit 2005.

2005: vaatwerk van 12 bestekken / 2020: vaatwerk van 13 bestekken

tot             

− 39%
tot 

− 53%
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Zo effi ciënt ...
Vaatwassers van Siemens.

Hoge resolutie TFT-kleurendisplay



Flexibele indeling
 vario-besteklade.
 Een derde laadniveau voor bestek, pollepels, slabestek en zelfs klein 
 vaatwerk zoals espressokopjes.

 varioPro-besteklade.
  Dankzij de nieuwe functies in deze besteklade op het 3de niveau kan je er 

niet alleen klein vaatwerk kwijt, maar ook grotere keukentoebehoren zoals  
pollepels, schuimspanen, lange messen of kleinere kopjes. 

 varioFlex-korven.
 Voor meer modulariteit: 2 neerklapbare bordenrekken in de bovenste en  
 onderste korf (beide met handgreep). 
 Bij vaatwassers met een 3de laadniveau zijn er bijkomend 2 kopjeshouders in  
 beide korven; zonder 3de laadniveau zijn er een bestekrek en 2 kopjeshouders  
 in de bovenste korf en een bestekkorf in de onderste korf. 

 varioFlexPro-korven.
 Maximale fl exibiliteit dankzij 6 neerklapbare bordenrekken in de bovenste en
  onderste korf (beide met handgreep in inox). 
 Bij vaatwassers met een 3de laadniveau zijn er 2 kopjeshouders in elke korf  
 en een glazenhouder in de onderste korf; zonder 3de laadniveau is er een  
 bestekrek en 2 kopjeshouders in de bovenste korf en een vario-bestekkorf,  
 een handige glazenhouder en 2 kopjeshouders in de onderste korf. 

 rackMatic op 3 hoogtes.
 Zelfs helemaal volgeladen kan de bovenste korf gemakkelijk in 3 hoogtes  
 ingesteld worden. Zo is er plaats voor alle vaatwerk in beide korven, ook grote  
 potten en borden.

Home Connect
Home is where your app is. Bedien uw Siemens vaatwassers waar en 
wanneer u wilt.

  Selecteer opties op afstand en start intuïtief programma’s, waar u ook bent.
 De Tablettenteller geeft push-berichten wanneer de voorraad vaatwastabletten  
 aangevuld moet worden.

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

varioPro-besteklade
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3 niveaus voor een maximale fl exibiliteit

Inlaad-mogelijkeden
met rackMatic 

Maximum diameter van de borden in cm
voor vaatwassers ZONDER vario-lade

rackMatic

varioFlex-korven
(zonder besteklade)

varioFlexPro-korven
(met besteklade)
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Programma’s en speciale functies Doseerassistent duoPower sproeiarm

Comfort
 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip.
 Registratie noodzakelijk op www.siemens-home.bsh-
 group.com/be/nl/10-jaar-garantie binnen de 8 weken 
 na de levering van de vaatwasser.

 aquaSensor.
 Voortdurend controle van de troebelheid van het 
 water en bepaling van de ideale temperatuur, de
 hoeveelheid en het tijdstip voor het toevoegen van   
 vers water via foto-elektrische cellen.

 aquaStop.
 Verhindert – levenslang – elke vorm van externe   
 waterschade, zowel aan de toevoerslang als door een  
 lek in het toestel.

 Doseerassistent.
 Het afwastablet wordt sneller en gecontroleerd   
 opgelost en verspreidt zich gelijkmatiger doorheen   
 de hele machine.

 Dubbele duoPower sproeiarm.
 Door 2 overlappende sproeiarmen wordt elke cm2

 van de korven besproeid om zo een optimale verde-  
 ling van het water te verzekeren.

 emotionLight.
 Twee LED-lampen in de deurlijst laten de binnenkant  
 van het toestel baden in een zacht blauwachtig licht. 

 Hoge resolutie TFT kleurendisplay.
 Duidelijk leesbaar en meer gebruiksgemak.

 Inox antiFingerprint en inoxLook.
 - inoxLook brengt de prachtige vormgeving uit inox
  voor de geest, maar is gemakkelijker te onderhouden  
  dankzij het gladde oppervlak. 
 - Inox antiFingerprint heeft een speciale vernislaag die  
  op het oppervlak in inox wordt aangebracht.

 piezo-touchControl.
 Eenvoudige bediening dankzij de grote inox toetsen   
 aan de bovenrand van de deur.

 Warmtewisselaar.
 -  Zorgt voor een soepele regeling van de tempera-  
  tuur en vermijdt zo thermische schokken.
 -  Profi teert van de restwarmte bij het afwassen en   
  drogen en bespaart zo energie.
 - Laat de afwas drogen in een gesloten circuit voor   
  een hygiënischer resultaat. 

Speciale functies
 Extra droog.
 Een beter droogresultaat dankzij een hogere tempera-
 tuur tijdens het spoelen en een langer droogproces.

 Halve belading.
 Voor de kleine afwasjes: volle kracht en een duidelijk  
 verminderd water- en energieverbruik.

 hygienePlus.
 Elimineert 99,9 % van alle bacteriën en kiemen door  
 toevoeging van een extra verwarmingsperiode   
 tijdens de reinigingsfase en het drogen op 70°C.

 Intensieve zone.
 Bovenaan delicate spullen; sterk bevuilde pannen   
 onderaan met enkel daar de Intensieve zone-functie.

 Shine & Dry.
 Een speciale geoptimaliseerde droogcyclus droogt 
 de vaat, met een maximale zachtheid en effi ciëntie   
 dankzij de innoverende Zeolith-technologie.  

 varioSpeedPlus.
 Kies een programma en druk op de varioSpeedPlus-  
 toets om de afwastijd te verkorten met 66%1).

Speciale programma’s
 Glas 40°C.
 Voor kwetsbare en waardevolle glazen: afwassen bij  
 lage temperaturen, geoptimaliseerd naspoelen en een  
 verlengde droogfase voor een schitterende glans.

 Kort 60°C.
 In 89 min. zal de vaat afgewassen worden op 60°C   
 en perfect gedroogd dankzij de Zeolith-technologie. 

 Machine Care.
 Optimaliseert de prestaties en de levensduur van de   
 machine door het verwijderen van kalk en vet.2) 

 Nachtprogramma.
 Eco-programma met een verminderd geluidsniveau   
 (- min. 2 dB) om te genieten van nachttarieven.

 Programma 1u.
 In 1 uur wordt de vaat op 60°C afgewassen en   
 gedroogd. Ideaal voor matig vuile vaat. 

 Snel 45°C.
 Een propere vaat in amper 29 minuten.

1) Niet combineerbaar met alle programma’s.  –  2) In combinatie met een specifi eke detergent.
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 Referentie SN 278I36UE SN 258I01TE SN 236I01IE

Reeks iQ700 iQ500 iQ300

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 1.049,99* € 899,99* € 789,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A+++ A+++ A+++

Kleur Inox antiFingerprint/inoxLook Inox antiFingerprint/inoxLook Inox antiFingerprint/inoxLook

Waterverbruik (Eco 50°C) 7,7 liter 9,5 liter 9,5 liter

Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW) 42 dB 44 dB 44 dB

Type korven varioFlexPro varioFlexPro varioFlex

rackMatic   

Besteklade   –

Inhoud (bestekken) 13 14 13

Zeolith   –

Home Connect  – –

Inox kuip    

 Referentie SN 258W02ME SN 258B00NE SN 236I00NE SN 236I02KE

Reeks iQ500 iQ500 iQ300 iQ300

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 789,99* € 789,99* € 789,99* € 749,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A++ A++ A++ A++

Kleur Wit Zwarte inox Inox antiFingerprint/inoxLook Inox antiFingerprint/inoxLook

Waterverbruik (Eco 50°C) 9,5 liter 9,5 liter 6,7 liter 9,5 liter

Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW) 42 dB 44 dB 44 dB 44 dB

Type korven varioFlex varioFlex varioFlex varioFlex

rackMatic    

Besteklade    

Inhoud (bestekken) 14 14 13 13

Zeolith – – – –

Home Connect – – – –

Inox kuip    – 

 Referentie SN 236I17NE SN 236W17NE SN 236W00NE SN 236I 00JE

Reeks iQ300 iQ300 iQ300 iQ300

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 739,99* € 689,99* € 689,99* € 689,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A++ A++ A++ A++

Kleur Inox antiFingerprint/inoxLook Wit Wit Inox antiFingerprint/inoxLook

Waterverbruik (Eco 50°C) 9,5 liter 9,5 liter 9,5 liter 9,5 liter

Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW) 46 dB 46 dB 46 dB 46 dB

Type korven varioFlex varioFlex varioFlex varioFlex

rackMatic    

Besteklade    –

Inhoud (bestekken) 14 14 14 13

Zeolith – – – –

Home Connect – – – –

Inox kuip    
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 
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Vaatwassers 
60 cm

Vaatwassers 
60 cm

Vaatwassers 
60 cm



 Referentie SN235W01JE SN236W01GE SN236W17IE

Reeks iQ300 iQ300 iQ300

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 629,99* € 629,99* € 629,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A++ A++ A++

Kleur Wit Wit Wit

Waterverbruik (Eco 50°C) 9,5 liter 9,5 liter 9,5 liter

Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW) 46 dB 46 dB 46 dB

Type korven varioFlex varioFlex varioFlex

rackMatic   

Besteklade – – –

Inhoud (bestekken) 13 12 13

Zeolith – – –

Home Connect – – –

Inox kuip  –  

 Referentie SN 215W02AE

Reeks iQ100

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 529,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A+

Kleur Wit

Waterverbruik (Eco 50°C) 11,7 liter

Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW) 48 dB

Type korven –

rackMatic –

Besteklade –

Inhoud (bestekken) 12

Zeolith –

Home Connect –

Inox kuip –

 Referentie SR 25ZW11ME SR 23HW65ME SR 23HW48KE

Reeks iQ500 iQ300 iQ300

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 849,99* € 649,99* € 599,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A+++ A+ A+

Kleur Wit Wit Wit

Waterverbruik (Eco 50°C) 9,5 liter 9,5 liter 8,5 liter

Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW) 43 dB 45 dB 46 dB

Type korven varioFlexPro varioFlex vario

rackMatic   –

Besteklade   –

Inhoud (bestekken) 10 10 9

Zeolith  – –

Home Connect   

Inox kuip    
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 

 Referentie SN 458S02ME SN 436S03JE

Reeks iQ500 iQ300

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 949,99* € 819,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A++ A++

Kleur Inox Inox

Waterverbruik (Eco 50°C) 9,5 liter 9,5 liter

Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW) 42 dB 44 dB

Type korven varioFlex varioFlex

rackMatic  

Besteklade  –

Inhoud (bestekken) 14 13

Zeolith – –

Home Connect – –

Inox kuip  

 Referentie SN 436S01GE SN 336W01GE SN 336M01GE

Reeks iQ300 iQ300 iQ300

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 739,99* € 689,99* € 689,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A++ A++ A++

Kleur Inox Wit Bruin

Waterverbruik (Eco 50°C) 9,5 liter 9,5 liter 9,5 liter

Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW) 46 dB 46 dB 46 dB

Type korven varioFlex varioFlex varioFlex

rackMatic   

Besteklade – – –

Inhoud (bestekken) 12 12 12

Zeolith – – –

Home Connect – – –

Inox kuip – – –

 Referentie SK 26E822EU SK 26E222EU

Reeks iQ300 iQ300

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 549,99* € 499,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A+ A+

Kleur Inox kleur, gelakt Wit

Waterverbruik (Eco 50°C) 8 liter 8 liter

Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW) 49 dB 49 dB

Type korven – –

rackMatic – –

Besteklade – –

Inhoud (bestekken) 6 6

Zeolith – –

Home Connect – –

Inox kuip – –
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* * Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW inbegrepen.

Toebehoren voor vaatwassers

SZ 73640

SZ 7300 - Flessenhouder

SZ 73100

SZ 7300 - Extra bestekkorf

SZ 73300

SZ 7300 - Bakplaatsproeikop

SZ 73001

SZ 7300 - Clips voor kleine voorwerpen

Referentie Prijs Beschrijving

SZ 73640 € 50,99** Speciale korf voor glazen met lange steel

SZ 73000 € 20,99** Vaatwasserset (extra bestekkorf, fl essenhouder, bakplaatsproeikop en clips)

SZ 73100 € 29,99** Extra bestekkorf

SZ 73300 € 24,99** Wijnglazenrek

SZ 73001 € 15,99** Zilverbestek-cassette

SZ 72010 € 34,99** aquaStop-verlenging voor een gescheiden toe- en afvoer (2 m slang)



Afbeelding gemaakt met een prototype - kan worden gewijzigd.
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7 verwarmingswijzen
 3D warme lucht Plus. 
 Ideaal voor deeg, op 1, 2 of 3 niveaus.

 Boven-/onderwarmte. 
 Klassieke bakmethode.

 Grill & warme lucht. 
 Voor het egaal braden van grotere stukken.

 Grote VARIO-grill. 
 Perfecte grillades op 3 mogelijke vermogensstanden.

 Pizzastand. 
 Ideaal voor diepvriesproducten zoals pizza of frieten.

 Onderwarmte. 
 Voor het afbakken of bruinen langs onder.

 Warme lucht zacht. 
  Bakken op 1 niveau. Tot 30 % zuiniger dan energie-

effi ciëntieklasse A.

Comfort
 cookControl.
 -   Tot 8 automatische programma’s.  
 -   Selecteer het programma, voer het gewicht in 

en uw voorkeuren. Uw microgolfoven zorgt voor 
de rest.

 Vitrokeramische kookplaat.
  -   Bijzonder gemakkelijk te onderhouden – zelfs bij

intensief gebruik. Een eenvoudige vochtige doek
is genoeg. 

  -   Speciale reinigingsmiddelen en geschikte schrapers 
geschikt voor een grondige reiniging. 

 highSpeed-kookzone.
  -   De uitbreidbare zone verwarmt ovale pannen 

optimaal.
  -   De variabele kookzone maakt het mogelijk om de 

grootte van de kookzone te kiezen in functie van 
de pot of pan.

Reiniging
 ecoClean.
 -    De speciale bekleding verhindert dat vuil of etens-

resten zich hardnekkig vastzetten en absorbeert 
alle vuil en vetten.

 -  Tot 80% van de slechte geuren worden vermeden.
 -   Bekleding op achterwand.

 titanGlans Email.
 -   Bekleding van de binnenkant van de oven in helder 

email. 
 -   Vooral bestand tegen sporen van fruit en zuur. 
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Zo veelzijdig...
Koken en bakken met Siemens.

Inductiekookplaat met rode LED-display en verzonken draaiknoppen Binnenruimte in titanGlans Email



 Referentie HK 9R3A250 HK 9P00220

Reeks iQ300 iQ100

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 669,99* € 569,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A A

Kleur Inox Wit

Type kookzones Vitrokeramiek highSpeed Vitrokeramiek highSpeed

Aantal kookzones 4  (1 variabel - 1 uitbreidbaar) 4  (1 variabel - 1 uitbreidbaar)

Type oven Multifunctie Multifunctie

Aantal verwarmingswijzen 7 7

Volume binnenruimte 66 liter 66 liter

Reiniging ecoClean –

Display LED rood –

 Referentie HX9R3AE50 HX5P00D50

Reeks iQ300 iQ100

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 669,99* € 549,99*

Energie-effi ciëntieklasse1) A A

Kleur Inox Inox

Type kookzones Gas Gas

Aantal kookzones 4  (1 snel - 1 spaarbrander) 4  (1 snel - 1 spaarbrander)

Type oven Multifunctie Multifunctie

Aantal verwarmingswijzen 7 5

Volume binnenruimte 66 liter 71 liter

Reiniging ecoClean –

Display LED rood –

Microgolfovens 

 Referentie HF 24G541 HF 24M541 HF 24M241 HF 15G541

Reeks iQ100 iQ100 iQ100 iQ100

Prijs op 01/09/2020 (BTW en Recupel incl.) € 249,99* € 199,99* € 169,99* € 189,99*

Kleur Inox Inox Wit Inox

Grill  (1200 W) – –  (1000 W)

Maximale vermogen microgolf 900 W 900 W 900 W 800 W

Aantal vermogens 5 5 5 5

Memory-functie 1 positie 1 positie 1 positie 1 positie

cookControl 8 automatische programma’s 7 automatische programma’s 7 automatische programma’s –

Binnenruimte Inox - 25 liter Gelakt - 25 liter Gelakt - 25 liter Inox - 17 liter

Draaiplateau Glas - 31,5 cm Glas - 31,5 cm Glas - 31,5 cm Glas - 24,5 cm

Display LED rood LED rood LED rood LED rood

Elektrische 
fornuizen

Gemengde 
fornuizen

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  –  ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2020. BTW inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 38
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Toebehoren in optie

Referentie Prijs Beschrijving

HZ 438301 € 79,99**
Telescopische rails op 
3 niveaus voor fornuizen



 
De reparatiedienst:

 24 u per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar op 02/475.70.02.
 24 maanden waarborg op elke herstelling.
 Herstelling aan huis, ook op zaterdag.
 Dicht servicenet. Altijd iemand in uw buurt.
 Contactname door eigen technische specialisten, 30 minuten voor de interventie.
 Service in 1 day. Service binnen 24 uur (0800 13003). 

 Enkel in het arrondissement Brussel-Hoofdstad en in de regio Luik.

Al onze diensten op www.siemens-home.bsh-group.com/be:

 Gebruiksaanwijziging downloaden.

 (www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service)
 Siemens online shop voor onderdelen, onderhoudsmiddelen en toebehoren.

 (www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop)
 Servicebezoek aanvragen op de voor u meest passende datum.
 5 jaar zekerheid: 2 jaar fabrieksgarantie + 3 jaar Siemens Verlengde Waarborg 

(€ 89,99 incl. BTW per toestel). – Referentie Q8BBECEWS1

Diensten op maat:

 Onderhoud van de toestel bij de consument.

 (www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service)
 Installatiedienst. (bru-installation@bshg.com)

Toestellen registreren op My Siemens.

(https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/mysiemens)

My Siemens account geeft toegang tot: 
 Gebruiks- en installatiehandleidingen.
 Garantieverlengingen.
 Online aanvraag van een servicebezoek.
 Een korting op aankoop van toebehoren, onderhoudsproducten en wisselstukken in de online shop.

Siemens service. Kwaliteitsservice 
voor kwaliteitsproducten.
Kwaliteitsvolle service rechtstreeks door de fabrikant.



www.siemens-home.bsh-group.com/be

Volg Siemens Home op

Deel uw ervaring met uw Siemens toestel: 
https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/reviews

September 2020. Wijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden.
BSH Home Appliances nv – Picardstraat 7, box 400, 1000 Brussel – BE 0465.054.226 RPR Brussel

De BSH groep is een handelsmerklicentiehouder van Siemens AG. 


