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Voor uw info ... Energielabels.

Het nieuwe energielabel geldig sinds 1 maart 2021.
De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben geleid tot een groter aantal
toestellen met energielabels A+ of beter. Het label had daardoor zijn oorspronkelijke functie als
hulpmiddel bij het maken van aankoopbeslissingen enigszins verloren.
Andere omstandigheden, zoals consumentengedrag, zijn ook veranderd. Daarom was het tijd
om het energielabel aan te passen.
De eerste huishoudtoestellen die het nieuwe label kregen, zijn wasmachines, was-/droogcombinaties, vaatwassers, koelkasten/diepvriezers en wijnkoelers. Vanaf 1 maart 2021 dragen
deze toestellen in winkels, online, etc. het nieuwe label.

De belangrijkste verandering in de nieuwe energielabels is
het wegvallen van de “plus”-klassen bij de energie-efficiëntie,
zoals bijvoorbeeld A+++. Nu gaat de classificatie van A tot G.
Een vroegere label A++ koelkast is bijvoorbeeld label E, maar
natuurlijk wel zuiniger in verbruik.
Daarnaast worden nieuwe methodes gebruikt om het
stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen.
Volgens de EU moeten deze, voor zover mogelijk, “rekening
houden met het werkelijke gebruik van het product en het
gemiddelde consumentengedrag weerspiegelen”.
Dit betekent bijvoorbeeld dat het energieverbruik voor
wasmachines, was-/droogcombinaties en vaatwassers niet
meer per jaar wordt aangeduid, maar per 100 bedrijfscycli
van het betreffende toestel.
Bovendien wordt voor deze toestellen de duur van het te
testen labelprogramma aangegeven.
Voor wasmachines en was-/droogcombinaties wordt er
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zelfs een maximale programmaduur bepaald die niet overschreden mag worden.
Het testprogramma voor het labelen van wasmachines en
was-/droogcombinaties werd ook aangepast. Dit wordt als
het “Eco 40-60”-programma op het paneel van het toestel
aangegeven.
Voor vaatwassers is ook de samenstelling van het aantal
standaardcouverts veranderd. Om deze en andere redenen
is het niet mogelijk de vorige energie-efficiëntieklassen
naar de nieuwe klassen om te zetten.
Bovendien kunnen consumenten direct meer productinformatie krijgen via een QR-code die op het energielabel staat.
De QR-code leidt vanaf 1 maart 2021 naar een database die
door de EU wordt beheerd. Daar kunnen voor alle toetellen
waarvoor het nieuwe label verplicht is, datasheets bekeken
en gedownload worden. De database kan ook op internet
geraadpleegd worden

Koelkasten en diepvriezers

Vaatwassers

De procedure voor het bepalen van de energieklasse is nu uitgebreider.
Er wordt rekening gehouden met het type toestel, het werkingsprincipe,
de kamertemperatuur en het aantal en de grootte van de opbergvakken.
De rest van de elementen op het nieuwe energielabel blijven grotendeels hetzelfde.
Het energieverbruik wordt nog steeds aangegeven in kWu als jaarverbruik
(annum). Het label geeft ook informatie over het totale volume van alle
koelcompartimenten en, indien aanwezig, alle vriesladen, alsook over
het geluidsniveau en de bijbehorende klasse.

De energie-efficiëntieklasse voor vaatwassers blijft gebaseerd op het
Eco-programma, echter is wel de teststandaard aangepast. De test
maakt nu gebruik van bekers, potten en plastic bestek om de reinigingsen droogprestaties te beoordelen om zo een beter beeld te geven van de
werkelijke gebruikservaring. Nieuw toegevoegd is de specificatie van de
tijdsduur van het Eco-programma. Dit programma is met name milieuvriendelijk, is ideaal voor normaal bevuilde borden en het meest
efficiënte programma wat betreft energie- en waterverbruik. Zoals bij
wasmachines en was-/droogcombinaties is het energieverbruik gebaseerd
op 100 bedrijfscycli.

1
2

1

QR-code
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Energie-efficiëntieklasse

3

Energieverbruik in kWu/jaar
(gemeten onder nieuwe standaardomstandigheden)

4

Totale volume van alle vriesladen

5

Totale volume van alle
koelcompartimenten
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Geluidsniveau uitgedrukt in
dB(A) re 1 PW en geluidsniveauklasse
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1

QR-code

2

Energie-efficiëntieklasse

3

Energieverbruik in kWu/100 bedrijfscycli
(bij Eco-programma)

4

Capaciteit in standaard couverts
(bij Eco-programma)

5

Waterverbruik in liters/bedrijfscyclus
(bij Eco-programma)

6

Tijdsduur van het Eco-programma

7

Geluidsniveau uitgedrukt in
dB(A) re 1 PW en geluidsniveauklasse

5

6

7

Wasmachines

Was-/droogcombinaties

Een van de grootste veranderingen in het energielabel voor wasmachines
is de wijziging van het testprogramma waar alle labelwaarden betrekking
op hebben. Zoals het energieverbruik, dat op 100 wascycli gebaseerd is.
Het nieuwe “Eco 40-60”-programma is geschikt voor het wassen van
normaal bevuild wasgoed, bestaande uit katoen, linnen of gemengde
vezels, dat, afhankelijk van het symbool op het label, op 40°C of 60°C
gewassen kan worden.
De genoemde weefsels kunnen in deze was-cyclus samen gewassen
worden. Het “Eco 40-60”-programma is het meest efficiënte programma
in de combinatie “energie- en waterverbruik”.

Het vroegere energielabel voor was-/droogcombinaties was niet meer
herzien sinds de invoering in 1996. Daarom heeft het nog steeds de
oorspronkelijke schaal van A tot G. Aangezien was-/droogcombinaties
vaak alleen voor wassen worden gebruikt, bestaat het label uit twee
delen. Aan de linkerkant staan de waarden voor de volledige bedrijfscyclus “wassen en drogen”. Aan de rechterkant staan de waarden voor
alleen de wascyclus.
De op dit etiket te vermelden waarden voor alleen de wascyclus komen
overeen met de wijzigingen in de verplichte informatie voor het nieuwe
label voor wasmachines.
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1

QR-code

2

Energie-efficiëntieklasse**

3

Gewogen energieverbruik** in
kWu/100 bedrijfscycli
(met “Eco 40-60” programma)

4

Maximale beladingscapaciteit

5

Duur van het “Eco 40-60” programma*

6

Gewogen waterverbruik**
in liter/bedrijfscycli
(met “Eco 40-60” programma)

7

Centrifuge-efficiëntieklasse**

8

Geluidsniveau tijdens centrifugeren
uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en
geluidsniveauklasse
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3
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1

QR-code

2

Energie-efficiëntieklasse*
(volledige bedrijfscyclus**)

3

Energie-efficiëntieklasse* (wascyclus)

4

Gewogen energieverbruik* in
kWu/100 cycli (volledige bedrijfscyclus**)

5

Gewogen energieverbruik* in
kWu/100 cycli (wascyclus)

6

Maximale beladingscapaciteit
(volledige bedrijfscyclus**)

7

Maximale beladingscapaciteit
(wascyclus)

8

Gewogen waterverbruik* in liter/
bedrijfscyclus (volledige bedrijfscyclus**)

9

Gewogen waterverbruik* in liter/
bedrijfscyclus (wascyclus)

5
6
8

7
9

10

11

12

13

10 Programmaduur

(volledige bedrijfscyclus**)

11 Duur van het “Eco 40-60” programma
* Eco 40-60: om een optimale energie-efficiëntie te bereiken, is voor dit programma
een optimale wastemperatuur bepaald. Deze temperatuur kan niet door de klant
worden veranderd. De werkelijke wastemperatuur staat aangegeven in de gebruikershandleiding en kan, afhankelijk van de belading, afwijken van de geselecteerde temperatuur om energie te besparen. De wasprestaties komen overeen met de wettelijke
voorschriften.
** De waarden hebben betrekking op voor een kwart, voor de helft en vol geladen
machines.

12 Centrifuge-efficiëntieklasse*
13 Geluidsniveau tijdens centrifugeren

uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en
geluidsniveauklasse

* De waarden hebben bij wassen betrekking op een voor een kwart, voor de helft en vol
geladen machine, en bij wassen en drogen op een voor de helft en vol geladen machine.
** Wassen en drogen
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From Germany to you.
Wanneer u Siemens toestellen koopt, koopt u niet alleen toestellen met een hoog
technologisch niveau, u koopt een stukje van waar Duitsland vandaag voor staat.
Of deze nu daadwerkelijk in Duitsland zijn gemaakt of niet, wij zorgen ervoor dat het
“Made in Germany” is, door onze normen en eisen toe te passen op al onze
toeleveringsketens.
Waar ter wereld u zich ook bevindt, het toestel dat u hebt gekocht is ontwikkeld
en ontworpen in Duitsland en zal u de voldoening geven van kwaliteit, duurzaamheid,
betrouwbaarheid en hoogwaardige materialen.
Made in Germany.
Dit toestel werd ontworpen en gemaakt in Duitsland en staat voor
kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid
tegenover de planeet en onze werknemers.
German Engineering Excellence.
Ook al zijn ze niet in Duitsland geproduceerd, alle toestellen werden
er ontwikkeld en ontworpen en staan voor kwaliteit, duurzaamheid,
betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid tegenover de planeet en
onze medewerkers wereldwijd.

In deze catalogus zijn de toestellen die in Duitsland werden geproduceerd aangegeven
met
.
Made in
Germany
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De technologie van morgen.
Nu reeds beschikbaar.

Download and install
Home Connect App

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

Eén interface voor
meerdere toestellen.

Unieke functies voor
Alle functies zijn eeneen gemakkelijk leven. voudig te bedienen.

Nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden. Dankzij de
Siemens huishoudtoestellen met wifi en Home Connect haalt u
nieuwe technologieën in huis die uw 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 uw werk, terwijl andere dingen doen die u nooit voor
mogelijk had gehouden. Nooit eerder kon u zo gemakkelijk onthaasten.
Ontdek de voordelen van Home Connect met elk toestel.
Ovens.

• In de tab “Recepten” vindt u inspiratie voor heerlijke gerechten. Kies het recept waar u zin
in heeft en stuur de ideale instellingen direct naar de oven.

• Bedien de oven intuïtief, ongeacht waar u bent. Verwarm de oven voor terwijl u nog naar huis
aan het rijden bent, om maar één voorbeeld te noemen.

Dampkappen.
• Toegang en controle van alle functies van uw dampkap.
• Regel bijv. het vermogen of de verlichting en ontvang statusmeldingen.
Kookplaten.
• Toegang en controle van alle functies van uw kookplaat.
Kookplaten + dampkappen = cookConnect system.
• Directe communicatie tussen de 2 toestellen door een draadloze module.
• Activatie en aanpassing van de werking van de dampkap via de bediening van
de kookplaat.
Koel-vriescombinaties.
• Camera’s geven u een overzicht van wat er allemaal in uw koelkast staat, waar u ook bent en
wanneer u maar wilt.
• Selecteer en activeer de ideale instellingen voor uw koelkast op afstand.
Vaatwassers.
• Selecteer opties op afstand en start intuïtief programma’s, waar u ook bent.
• ”Push” meldingen op uw smartphone of smartwatch wanneer de vaat schoon en droog is of voor
het onderhoud van het toestel.
Espresso-automaten.
• coffeeWorld in uw Home Connect app geeft u een bijkomend aanbod aan heerlijke
koffiespecialiteiten uit alle uithoeken van de wereld.
• Met coffeePlaylist stuurt u de voorkeuren van al uw gasten in één keer naar het toestel –
de espressomachine zet de ene koffie na de andere.
Meer informatie vindt u op siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect.
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De nieuwe energielabels
voor wasmachines, geldig sinds
1 maart 2021.
De technologische ontwikkelingen van
de afgelopen jaren en het aangepaste
consumentengedrag hebben geleid
tot een aanpassing van het bestaande
energielabel sinds 1 maart 2021.
Er worden nieuwe methodes gebruikt
om het stroomverbruik te meten en de
klasse te bepalen.

Verdere info vindt u op pagina’s 2 en 3 of op
https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/meer/
energielabel
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Het energielabel voor condensatiedroogautomaten.
Het label biedt twee extra energieefficiëntieklassen A++ en A+++.
Een toestel met A++ -label is tot 80 %
efficiënter dan klasse A. Het jaarlijkse
energieverbruik (gebaseerd op 160 cycli)
is gebaseerd op het katoen-programma in
vol en half belasting.
Er wordt ook rekening gehouden met
het stroomverbruik wanneer het toestel
uitgeschakeld is of in standby staat.
Op het label staat de indicatie van de duur
van het standaard programma in minuten.

Zo intelligent en zo zacht voor het wasgoed...
Wasmachines en droogautomaten van Siemens.
antiVibration design*
De zijwanden die de trillingen tot een absoluut
minimum terugbrengen.
n Zo wordt de wasmachine niet alleen stiller, maar
vergroot ook de stabiliteit.

aquaStop

Wasmachine

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

autoDry

Droogautomaat

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

BLDC-motor

Droogautomaat

Duurzame, betrouwbare en innoverende motor voor
een hoogste energie-efficiëntie.
n Aandrijving op basis van een wrijvingvrij magneetsysteem.
n Stil.

Condensor

Droogautomaat

intelligentCleaning system – Gedaan met het
reinigen van filters na elk gebruik voor een maximaal
comfort.
n Tijdens de droogcyclus worden pluizen via een
luchtstroom naar een speciaal reservoir gevoerd.
n Via intelligente sensoren weet u ook in een
WT 7U 486FG - Groot multiTouch LED-display

n

oogopslag wanneer u die moet legen (ongeveer na
de twintigste droogronde).
Geen deurfilter meer.

selfCleaning condenser – Continue automatische
reiniging voor constante energiezuinigheid.
n Intensieve automatische reiniging tijdens elke
droogcyclus.
n Een pluisvrije condensor waardoor de warmte
ongehinderd kan circuleren.
n Geen extra waterverbruik: het gefilterde condensatiewater, uit de te drogen was afkomstig, wordt
herbruikt.
n De deurfilter moet wel nog na elke cyclus gereinigd
worden.
easyClean condenser – Makkelijk te reinigen.
n De filter beschermt de condensor tegen pluisjes.
n Kan in een handomdraai worden verwijderd en
gereinigd - ongeveer elke 20 cycli.
n De deurfilter moet wel na elke cyclus gereinigd
worden.

Display comfort
Klare tekst TFT-display.
n Hoogste gebruikscomfort.
n Directe toegang tot de grootste verscheidenheid
aan functies.
multiTouch LED-display.
n Intuïtieve bediening via een touchscreen.
n Verschillende akoestische signalen en LEDs voor
efficiënte en nauwkeurige informatie.
LED-display. (zie pagina 11)
n Uiterst goed leesbaar met onmiddellijke toegang tot
alle functies.
WT 48 XM 40FG - Groot LED-display

* Geldig op alle toestellen.
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ecoInfo

Wasmachine

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

n

n

n

Halve belading

Droogautomaat

Verbeterd droogproces bij kleine belading.
Dankzij deze optie past het toestel zijn werking
aan om perfect droge kleren te krijgen in de beste
omstandigheden, zonder oververhitting.

n

Home Connect
Home is where your app is.
Bedien uw Siemens toestel waar en wanneer u wilt.
Wasmachine
n Selecteer en start de juiste wasprogramma’s voor
de wasmachine op afstand dankzij de intuïtieve
Home Connect-app.
n Ontvang push-berichten als het wasmiddel of de
wasverzachter bijna op is.
Droogautomaat
n Volg de droogautomaat op afstand en u weet
meteen hoelang de droogautomaat nog moet
draaien. Ongeacht waar u bent.
n Eenvoudige wijziging van de instellingen van de
droogautomaat via de Home Connect-app.

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 bevuilingsgraad, en zo de vereiste hoeveelheid wasmiddel en/
of wasverzachter en het optimale wasprogramma
voor perfecte resultaten.
Geïntegreerde doseerkamers voor vloeibaar wasmiddel en/of wasverzachter voor 20 wascycli + een
apart compartiment voor wasmiddel – in poeder- of
vloeibare vorm – en andere wasproducten voor wol
of zijde.

iQdrive-motor*

Wasmachine

Duurzame, betrouwbare en innoverende BLDCmotor voor een hoogste energie-efficiëntie.
n Aandrijving op basis van een wrijvingvrij magneetsysteem.
n Stil.
n 10 jaar waarborg op de motor.

intelligentDry

Droogautomaat

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

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

powerSpeed 59’

i-Dos

Een perfect schoon resultaat in minder dan een uur.
n Een geoptimaliseerd wasproces, waardoor het wasmiddel zich sneller en gelijkmatiger in de trommel
met was kan verspreiden.

Wasmachine

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

Wasmachine

Een juiste dosering van het wasmiddel:
- aanzienlijke energie- en waterbesparingen,
- geen resten van het wasmiddel in de trommel meer
die allergieën kunnen veroorzaken.

i-Dos: doseerkamer voor vloeibaar wasmiddel en/of wasverzachter

WM 6 HXE 41FG met TFT-display - i-Dos

* Geldig op alle toestellen.
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Reload function*

stainRemoval system

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

Wassen “à la carte” tot 16 vlekken naar keuze.
n De wasmachine past de temperatuur, het programmaverloop (inweektijd) en de trommelbewegingen
automatisch aan voor de 4 (bloed, boter/olie, rode
wijn en gras1)) of 16 meest voorkomende vlekken al
naar gelang het model.

Reverse technology

Droogautomaat

Voorkomt dat de lakens in de knoop raken.
Dankzij de grote trommel met omkeerbaar draaisysteem (Reverse technology), laat het nieuwe
programma “Bedlinnen” de lakens in beide
richtingen draaien, waardoor verstrengeling wordt
voorkomen.

n

sensoFresh

Wasmachine

De kracht van actieve zuurstof gecontroleerd
door iSensoric.
n 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.

varioSpeed*

Wasmachine

Wasmachine

Perfect schone was in tot 65% minder tijd.
n Automatisch opsporen waar tijd kan worden
bespaard. Met slimme sensoren worden het beladingsvolume en de soort textiel gedetecteerd.
Op basis hiervan wordt de cyclus tijdefficiënt aangepast aan de specifieke belasting.

Warmtepomp-technologie
Droogautomaat
Unieke droog-technologie.
n Om op een uiterst energie-efficiënte manier warmte
te genereren en vochtige warme lucht te drogen.
n Lager verbruik een toestelleven lang.

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

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

smartFinish

waterPerfect Plus

Droogautomaat

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.
n Ideaal voor hemden en blouses.
n

softDrying system*

Droogautomaat

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

Wasmachine

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

waveDrum*

Wasmachine

Een trommel voor zacht of intensief wassen.
n Een innoverende ontwerp, de golfstructuur binnenin
de trommel in combinatie met de asymmetrische
meenemers, voor een gelijkmatige verdeling van het
water doorheen de waslading.

WM 14UQ 41FG met multiTouch LED-display- sensoFresh

waveDrum

* Geldig op alle toestellen. – 1) Uitzondering van WM 14UQ 41FG (bloed, rode wijn, koffie, zweet).
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1–7
1–10
kg

1–10
1– 8
kg

Capacity

Capacity

Wasmachine 7 kg
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Inhoud
Maximale centrifugeersnelheid 2)
i-Dos / sensoFresh
powerSpeed 59’
Display
aquaStop / aquaSecure / Meervoudige bescherming
ecoInfo
Reload function / waveDrum / Trommelverlichting
stainRemoval system
waterPerfect Plus
Home Connect

Wasmachine 8 kg
WM 14N0V2FG
iQ300
€ 669,99*
D
7 kg
1400 tr/min
– /–

CD

WM 14 N2 A1FG
iQ300
€ 719,99*
C
8 kg
1400 tr/min
–/–

–

–

LED (vaste temperaturen)
n/–/–

LED
–/–/n

–

–

n/–/–

n/n/–

–

–

n

n

–

–

CD

1–10
1– 9
kg

WASMACHINES

Capacity

A

Wasmachines 9 kg
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Inhoud
Maximale centrifugeersnelheid 2)
i-Dos / sensoFresh
powerSpeed 59’
Display
aquaStop / aquaSecure / Meervoudige bescherming
ecoInfo
Reload function / waveDrum / Trommelverlichting
stainRemoval system
waterPerfect Plus
Home Connect

G

WM 14 UT40FG
iQ500
€ 779,99*
C
9 kg
1400 tr/min
– /–

CD

A

WG 44 G2MPFG
iQ500
€ 899,99*
A
9 kg
1400 tr/min
– /–

CD
Made in
Germany

WM 14 UP 41FG
iQ500
€ 929,99*
C
9 kg
1400 tr/min
n/–

CD

WM 14 UQ 41FG
iQ500
€ 1.029,99*
C
9 kg
1400 tr/min
–/n

–

–

–

–

LED
–/–/n
energie
n/n/–

LED (high)
–/n/–

multiTouch LED
n/–/–
energie & water
n/n/n
n (4)

n/n/n

multiTouch LED
n/–/–
energie & water
n/n/n

–

–

–

n

n

n

n

–

–

–

–

–

CD

1–10
1– 9
kg
Capacity

A

Wasmachines 9 kg
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Inhoud
Maximale centrifugeersnelheid 2)
i-Dos / sensoFresh
powerSpeed 59’
Display
aquaStop / aquaSecure / Meervoudige bescherming
ecoInfo
Reload function / waveDrum / Trommelverlichting
stainRemoval system
waterPerfect Plus
Home Connect

G

WM 16XM 40FG
iQ700
€ 989,99*
C
9 kg
1600 tr/min
– /–

CD
Made in
Germany

WM 16XK40FG
iQ700
€ 1.089,99*
C
9 kg
1600 tr/min
n/–

CD
Made in
Germany

A

WM 14VK04FG
iQ700
€ 1.139,99*
A
9 kg
1400 tr/min
n/–

n

n

n

LED
n/–/–
energie & water
n/n/n
n (4)

LED
n/–/–
energie & water
n/n/n

LED
n/–/–
energie & water
n/n/n

–

–

n

n

n

–

–

–

CD
Made in
Germany

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
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1) Op

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – 2) De aangegeven waarde is afgerond.

LED-displays
1–10
1– 9
kg

n

LED comfort

n

LED met vaste temperaturen

Capacity

Wasmachines 9 kg
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Inhoud
Maximale centrifugeersnelheid 2)
i-Dos / sensoFresh
powerSpeed 59’
Display
aquaStop / aquaSecure / Meervoudige bescherming
ecoInfo
Reload function / waveDrum / Trommelverlichting
stainRemoval system
waterPerfect Plus
Home Connect

A
G

A

A

WM 14VGH 4FG
iQ800
€ 1.159,99*
A
9 kg
1400 tr/min
– /–

G

CD
Made in
Germany

A

WM 14VEHP FG
iQ800
€ 1.259,99*
A
9 kg
1400 tr/min
n/–

n

n

TFT
n/–/–
energie & water
n/n/n
n (16)

TFT
n/–/–
energie & water
n/n/n
n (16)

n

n

n

n

CD
Made in
Germany

1–10
kg
Capacity

Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Inhoud
Maximale centrifugeersnelheid 2)
i-Dos / sensoFresh
powerSpeed 59’
Display
aquaStop / aquaSecure / Meervoudige bescherming
ecoInfo
Reload function / waveDrum / Trommelverlichting
stainRemoval system
waterPerfect Plus
Home Connect

01/11
Beschikbaar u 15/11

WG 56 G 2 M 4FG
iQ500
€ 949,99*
B
10 kg
1600 tr/min
– /–

CD
Made in
Germany

WM 16XMV 0FG
iQ700
€ 1.039,99*
C
10 kg
1600 tr/min
– /–

CD
Made in
Germany

WM 16 XM 41FG
iQ700
€ 1.069,99*
B
10 kg
1600 tr/min
– /–

CD
Made in
Germany

WM 16 XK 41FG
iQ700
€ 1.169,99*
B
10 kg
1600 tr/min
n/–

–

n

n

n

LED (high)
–/n/–

LED
–/–/n
energie & water
n/n/–
n (4)

LED
–/n/–
energie & water
n/n/n
n (4)

LED
–/n/–
energie & water
n/n/n

n

n

n

n

–

–

–

–

–
n/n/n
n

(4)

CD
Made in
Germany

–

Home Connect

1–10
kg

Bedien uw toestellen waar en wanneer
u wilt.

Capacity

Wasmachines 10 kg
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Inhoud
Maximale centrifugeersnelheid 2)
i-Dos / sensoFresh
powerSpeed 59’
Display
aquaStop / aquaSecure / Meervoudige bescherming
ecoInfo
Reload function / waveDrum / Trommelverlichting
stainRemoval system
waterPerfect Plus
Home Connect

01/11

WM 16XG 41FG
iQ800
€ 1.159,99*
C
10 kg
1600 tr/min
– /–

CD
Made in
Germany

WM 6 HXE 41FG
iQ800
€ 1.309,99*
C
10 kg
1600 tr/min
n/–

n

n

TFT
n/–/–
energie & water
n/n/n
n (16)

TFT
n/–/–
energie & water
n/n/n
n (16)

n

n

–

n

CD
Made in
Germany

intelligentDry.
Een slimme interactie tussen wasmachine
en droogautomaat via Home Connect voor
een perfect droge was.
Zie pagina 8.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – 2) De aangegeven waarde is afgerond.
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WASMACHINES

15/12

Wasmachines 10 kg

Droogautomaten
met warmtepomp

DROOGAUTOMATEN

Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Condensatie met warmtepomp2)
Inhoud
Reinigingssysteem van de condensor
Display
autoDry
Aansluitset voor afvoer van condenswater
BLDC-motor / Reverse technology (Bedlinnen)
smartFinish / Optie Halve belading
Trommel / LED-trommelverlichting
Reload function
Home Connect / intelligentDry

WT 45 HV40FG
iQ300
€ 799,99*
A++

CD

WT 45 RT40FG
iQ500
€ 849,99*
A++

CD

n

n

n

8 kg
easyClean
LED

9 kg
easyClean
LED (high)

8 kg
easyClean
LED (high)

n

n

n

n

n

n

n

n

–/–

–/–

–/–

n/n

–/–

–/–

–/n

–/n

inox / –

inox / n

inox / –

inox / n

n

n

n

n

–/–

–/–

–/–

–/–

1) Op

CD

De condensors
easyClean condenser.
Makkelijk te reinigen.
WT 45 M 263FG
iQ300
€ 889,99*
A++

CD

WT 7U 486FG
iQ500
€ 999,99*
A+++

n

n

8 kg
selfCleaning
LED

8 kg
selfCleaning
multiTouch LED

n

n

n

n

–/–

n/–

–/–

–/–

inox / n

inox / n

n

n

–/–

–/–

CD

selfCleaning condenser.
Continue automatische reiniging voor
constante energiezuinigheid.
intelligentCleaning system.
Gedaan met het reinigen van filters na elk
gebruik voor een maximaal comfort.
Zie pagina 7.

Condensatiedroogautomaat

Droogautomaten
met warmtepomp

12

WQ 33 G 2 D 4FG
iQ500
€ 909,99*
A+++

n

intelligent
Cleaning
system

Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Condensatie met warmtepomp2)
Inhoud
Reinigingssysteem van de condensor
Display
autoDry
Aansluitset voor afvoer van condenswater
BLDC-motor / Reverse technology (Bedlinnen)
smartFinish / Optie Halve belading
Trommel / LED-trommelverlichting
Reload function
Home Connect / intelligentDry

CD

7 kg
easyClean
LED

Droogautomaten
met warmtepomp
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Condensatie met warmtepomp2)
Inhoud
Reinigingssysteem van de condensor
Display
autoDry
Aansluitset voor afvoer van condenswater
BLDC-motor / Reverse technology (Bedlinnen)
smartFinish / Optie Halve belading
Trommel / LED-trommelverlichting
Reload function
Home Connect / intelligentDry

WQ 41G 2 P 0FG
iQ500
€ 889,99*
A++

WT 48XM 40FG
iQ700
€ 1.139,99*
A+++

CD

WT 8 HXE 40FG
iQ800
€ 1.359,99*
A+++

CD

WT 45 G 491FG
iQ500
€ 669,99*
B

n

n

–

9 kg
intelligentCleaning
LED

9 kg
intelligentCleaning
TFT

9 kg
Conventioneel
LED

n

n

n

n

n

n

n/–

n/–

–/–

–/–

n/–

inox / n

inox / n

–/–
inox / –

n

n

n

–/–

n/n

–/–

CD

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – 2) Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur
van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

Was-/
droogcombinaties
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse - W+D / W 1)
Inhoud - Wassen / Drogen / Non stop
Maximale centrifugeersnelheid 2)
Display
autoDry
aquaStop / aquaSecure / Meervoudige bescherming
BLDC-motor
Reload function
smartFinish
waterPerfectPlus
waveDrum / Trommelverlichting
Home Connect

WN 34 A100EU 3)
iQ300
€ 1.049,99*
E/C
8 kg / 5 kg / 5 kg
1400 tr/min
LED

NAT

WN 44 G 200EU 3)
iQ500
€ 1.149,99*
E/C
9 kg / 6 kg / 6 kg
1400 tr/min
LED

NAT

WD 4 HU 541EU 3)
iQ500
€ 1.349,99*
E/C
10 kg / 6 kg / 6 kg
1400 tr/min
multiTouch LED

n

n

n/–/–

n/–/–

n/–/–

n

n

n

n

n

n

–

n

n

n

n

n

n/–

n/n

n/n

–

–

n

NAT

n

WN 44 G 200EU met groot LED-display

WD 4HU541EU met multiTouch LED-display

n

n

WAS-/DROOGCOMBINATIES

Was-/
droogcombinatie
Om plaats te besparen: wassen en
drogen in één enkele machine.
Om tijd te besparen: ononderbroken
wassen en drogen.

De nieuwe energielabels voor was-/droogcombinaties,
geldig sinds 1 maart 2021.
De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het aangepaste
consumentengedrag hebben geleid tot een aanpassing van het bestaande energielabel
sinds 1 maart 2021.
Er worden nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse
te bepalen.
Verdere info vindt u op pagina’s 2 en 3 of op
https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/meer/energielabel

Toebehoren in optie voor wasmachines en droogautomaten
Référence
WZ WP20W
WZ DP20 D
WZ 20600
WZ 20160

Prix
€ 167,99**
€ 167,99**
€ 41,99**
€ 13,99**

Beschrijving
Sokkel voor wasmachines met witte schuiflade (H x B x D: 40 x 60 x 57 cm)
Sokkel voor droogautomaten met witte schuiflade (H x B x D: 40 x 60 x 57 cm)
Woldroogkorf voor kleding, schoenen en stoffen knuffels of speelgoed
Waterafvoerslang voor condensatie-droogautomaten zonder zelfreinigende condensor
uitgezonderd warmtepomp droogautomaten (2 m)
WZWP 20W - WZDP 20 D

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW inbegrepen.
1) Op

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. W = wassen / D = drogen. – 2) De aangegeven waarde is afgerond. – 3) Engelstalig bedieningspaneel.
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De nieuwe energielabels
voor vaatwassers, geldig sinds
1 maart 2021.
De technologische ontwikkelingen van
de afgelopen jaren en het aangepaste
consumentengedrag hebben geleid
tot een aanpassing van het bestaande
energielabel sinds 1 maart 2021.
Er worden nieuwe methodes gebruikt
om het stroomverbruik te meten en de
klasse te bepalen.

Verdere info vindt u op pagina’s 2 en 3 of op
https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/meer/
energielabel
14

Zeolith
Dankzij de unieke Zeolith technologie wordt de vaat
efficiënt en met schitterend succes gedroogd.
n Zeoliet is een natuurlijk mineraal dat doorheen zijn
speciale oppervlakte vochtigheid absorbeert en in
warmte omzet om deze vervolgens weer uit te stralen.
n De vaat is nu schoner en droger dankzij de innoverende
zeoliet-technologie. Elk stuk vaatwerk of bestek wordt
behandeld met gelijkmatig verdeelde warme lucht.
n Zo wordt een ongeëvenaard snel droogresultaat
verkregen en dit met een minimum aan energieverbruik
gedurende de volledige levenscyclus van uw vaatwasser
gegarandeerd is.

Zo efficiënt ...
Vaatwassers van Siemens.
Comfort
n

n

n

n

10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip.*
Registratie noodzakelijk op www.siemens-home.bshgroup.com/be/nl/10-jaar-garantie binnen de 8 weken
na de levering van de vaatwasser.
aquaStop.*1)
Verhindert – levenslang – elke vorm van externe
waterschade, zowel aan de toevoerslang als door een
lek in het toestel.
autoOpen dry.
Aan het einde van het droogproces gaat de deur automatisch open. Dit ondersteunt de natuurlijke droging
van het vaatwerk zonder dat er extra energie nodig is.

maar zachte watertoevoer voor een diepe reiniging
zonder gevoelige materialen te beschadigen.
n

n

n

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

n

Dubbele duoPower sproeiarm.
(45 cm breed)
Door 2 overlappende sproeiarmen wordt elke cm2
van de korven besproeid om zo een optimale verdeling van het water te verzekeren.

n

easyGlide wheels.
Dankzij de easyGlide wieltjes kan de bovenkorf
flexComfort of flexComfort Pro altijd moeiteloos
en soepel uitgetrokken worden.

n

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

n

glassZone.
Onberispelijk schone glazen in alle veiligheid.
Zes geïntegreerde sproeiers zorgen voor een continue

Bedieningspaneel iQ300 - SN 23 EI14AE

iQdrive-motor.*
- Een borstelloze magnetische aandrijving.
- Een efficiënte, krachtige en stille motor.
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.
lowFriction wheels en rackStopper.*
- Dankzij de lowFriction wheels kan de onderste
korf zonder problemen worden uitgetrokken.
- De rackStopper voorkomt dat de onderste korf
ontspoort, zelfs bij zware belading.

n

rackMatic.
Zelfs helemaal volgeladen kan de bovenste korf
gemakkelijk in 3 hoogtes ingesteld worden.

n

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

n

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

glassZone

* Geldig op alle toestellen. – ** Geldig op alle Core Range toestellen. – 1) Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop
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varioFlex-korven

flex-korven

flexComfort-korven met blauwe touchPoints (verstelindicaties)

flexComfort Pro-korven met blauwe touchPoints (verstelindicaties)

VAATWASSERS

Vaatwassers
60 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Kleur
Zeolith / autoOpen Dry
Warmtewisselaar
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)
Inhoud (bestekken)
vario-besteklade (3de niveau)
Type korven / glassZone
rackMatic
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)
Home Connect

SE 23 HW 42VE
iQ300
€ 659,99*
E
Wit
–/–

NAT

SE 23 HI 42TE
CD
iQ300
€ 669,99*
E
Inox antiFingerprint/inoxLook
–/–

n

n

n

9,5 liter
44 dB
13

9,5 liter
44 dB
12

9,5 liter
44 dB
13

n

–

n

varioFlex / –

varioFlex / –

varioFlex / –

n

n

n

Polinox

Polinox

Polinox

–

–

–

Vaatwassers
60 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Kleur
Zeolith / autoOpen Dry
Warmtewisselaar
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)
Inhoud (bestekken)
vario-besteklade (3de niveau)
Type korven / glassZone
rackMatic
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)
Home Connect

SE 23 HI 42VE
CD
iQ300
€ 709,99*
E
Inox antiFingerprint/inoxLook
– /–

Vaatwasser
45 cm
SE 23 HI 60CE
CD
Made in
iQ300
Germany
€ 789,99*
D
Inox antiFingerprint/inoxLook
–/–

SN 23 EI 26CE
CD
Made in
iQ300
Germany
€ 859,99*
D
Inox antiFingerprint/inoxLook
–/n

SR 25 ZW11ME
iQ500
€ 899,99*
C
Wit
n/–

n

n

n

9,5 liter
44 dB
14

6,7 liter
44 dB
13

9,5 liter
43 dB
10

n

n

n

flex / –

flex / –

varioFlex Pro / –

n

n

n

Inox

Inox

Inox

–

n

n

NAT

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
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1) Op

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Speciale programma’s

Speciale functies

n

brillantShine 40°C.
Voor breekbare en kostbare glazen. Gecombineerd
met Zeolith technologie: maximale zorg bij het afwassen, geoptimaliseerde spoeling en een zachte en
doeltreffende droogfase voor een schitterende glans.

n

Favourite.
Voor een snelle, gemakkelijke en individuele selectie
van de meest gebruikte combinaties van programma’s en opties. Ook via de Home Connect app.

n

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

n

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

n

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

n

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

n

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

n

NEW – varioSpeed Plus - Speed on demand.
Druk op de varioSpeed Plus toets en de tijd van het
geselecteerde programma zal verminderd worden
met 66% 3). Ook via de Home Connect app.

Vaatwassers
60 cm
SN 23 EI14AE
CD
Made in
iQ300
Germany
€ 829,99*
C
Inox antiFingerprint/inoxLook
–/n

SN 23 EC14CE
iQ300
€ 899,99*
C
Zwarte inox /inoxLook
–/n

CD
Made in
Germany

SN 25 ZW55CE
iQ500
€ 1.059,99*
C
Wit
n/–

CD
Made in
Germany

SN 25 ZI 49CE
CD
iQ500
€ 1.099,99*
C
Inox antiFingerprint/inoxLook
n/–

n

n

n

n

9,5 liter
44 dB
13

9,5 liter
44 dB
13

9,5 liter
40 dB
14

9,5 liter
42 dB
14

–

n

n

n

flex / –

flex / –

flexComfort / n

flexComfort / n

n

n

n

n

Inox

Inox

Inox

Inox

n

n

n

n

VAATWASSERS

Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Kleur
Zeolith / autoOpen Dry
Warmtewisselaar
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)
Inhoud (bestekken)
vario-besteklade (3de niveau)
Type korven / glassZone
rackMatic
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)
Home Connect

Home Connect
Vaatwassers
60 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Kleur
Zeolith / autoOpen Dry
Warmtewisselaar
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)
Inhoud (bestekken)
vario-besteklade (3de niveau)
Type korven / glassZone
rackMatic
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)
Home Connect

SN 27 YI 01CE
CD
Made in
iQ700
Germany
€ 1.249,99*
B
Inox antiFingerprint/inoxLook
n/n
n

9,5 liter
43 dB
14

Home is where your app is.
Bedien uw Siemens vaatwasser waar en
wanneer u wilt.
n Selecteer opties op afstand en start intuïtief
programma’s, waar u ook bent.
n ”Push” meldingen op uw smartphone wanneer de
vaat schoon en droog is of voor het onderhoud van
het toestel.
Meer info op
www.siemens-home.bsh-group.
com/be/nl/HomeConnect

n

flexComfort Pro / n
n

Inox
n

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – 2) In combinatie met een specifieke detergent. – 3) Niet combineerbaar met alle programma’s.
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De nieuwe energielabels
voor koelkasten en diepvriezers,
geldig sinds 1 maart 2021.
De technologische ontwikkelingen van
de afgelopen jaren en het aangepaste
consumentengedrag hebben geleid
tot een aanpassing van het bestaande
energielabel sinds 1 maart 2021.
Er worden nieuwe methodes gebruikt
om het stroomverbruik te meten en de
klasse te bepalen.

Verdere info vindt u op pagina’s 2 en 3 of op
https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/meer/
energielabel
18

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.

noFrost
De binnenwanden van de toestellen, uitgerust
met noFrost-techniek, zullen geen ijsafzetting
meer hebben. Het toestel wordt automatisch
en regelmatig ontrijmt. Het luchtcirculatiesysteem voert de luchtvochtigheid in het
toestel naar een externe verdampingsschaal af.
Hierdoor blijft de lucht droog en is er geen ijsafzetting in het toestel of op de levensmiddelen.

Zo doeltreffend ...
Koeltoestellen van Siemens.

Comfort

Flexibele indeling

n

airChannel system.
Koelkasten / Diepvriezers
Dankzij het speciale luchtkanaal in de binnendeur
kan de deur op ieder moment veel gemakkelijker
geopend worden.

n

bigBox.
Combi-bottom/Diepvriezers
Met 26 tot 29 cm hoog biedt de bigBox plaats aan
grote hoeveelheden voedingsmiddelen.

n

Dynamische koeling dankzij ventilator.
Koelkasten
De interne ventilator zorgt voor een gelijkmatige
verdeling van de lucht in de koelkast.

n

easyAccess shelves.
Combi-bottom/Koelkasten
Voor meer comfort kunnen deze leggers in veiligheidsglas d.m.v. profielglijders tot 15 cm worden
uitgetrokken.

n

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

n

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

n

LED-verlichting.
Koelkasten/Combi-bottom/ Diepvriezers
De LED-verlichting, volledig ingebed in de wanden,
vergemakkelijkt het schoonmaken en neemt geen
volume in.

n

n

multiAirflow system.
Combi-bottom/Diepvriezers
Dit systeem zorgt ervoor dat de lucht in de
koelruimte gelijkmatig verdeeld wordt. Zo blijft de
temperatuur steeds constant op alle niveaus.

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

n

varioZone.
Combi-bottom/Diepvriezers
Flexible indeling van de diepvrieszone dankzij lades
en verwijderbare glazen leggers.

n

Super-koelen.
Combi-bottom/Koelkasten
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.

n

Super-vriezen.
Combi-bottom/Diepvriezers
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.

easyAccess shelf

easyAccess zone

iceTwister

* Geldig op alle toestellen.
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hyperFresh system

Combi-bottom/Koelkasten

De temperatuur (voor vlees en vis) en de vochtigheidgraad (voor groenten en fruit) kunnen individueel
aangepast worden – voor de optimale bewaring van
voeding.
n

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

n

hyperFresh Plus.
- Voedsel in de hyperFresh Plus-laden blijft 2 x langer
vers.
- Groenten en fruit door de regelbare vochtigheid
graad en vlees en vis dankzij een ideale temperatuur.

n

hyperFresh Premium rond 0°C.
- Door hun specifieke behoud blijft uw voeding
tot driemaal langer vers in de hyperFresh Premiumladen.
- Droge zone: lage vochtigheidsgraad voor vlees, vis
en eieren.
- Vochtige zone: hoge vochtigheidsgraad voor
groenten en fruit.

Combi-bottom
Referentie

KG 36 VVI EA

Reeks

iQ300

Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)

€ 739,99*

Energie-efficiëntieklasse1)

E

Afmetingen (H x B x D)

186 x 60 x 65 cm

Kleur van de deuren

Inox antiFingerprint

noFrost / lowFrost

–/n

Netto-inhoud koelgedeelte

CD

214 liter

waarvan versruimte 0°C

–

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4

94 liter

Versruimte / Aantal laden

hyperFresh / 1

Type laden

Fruit/groenten

easyAccess shelves

n

varioZone

n

bigBox

n

Home Connect

–
hyperFresh

KOELING

Combi-bottom

hyperFresh Premium

XXL

Referentie

KG 39 EAI CA

Reeks

iQ500

CD

KG 49 E 4 I CA

€ 1.089,99*

€ 1.109,99*

Energie-efficiëntieklasse1)

C

C

Afmetingen (H x B x D)

201 x 60 x 65 cm

201 x 70 x 65 cm

Kleur van de deuren

Inox antiFingerprint

Inox antiFingerprint

noFrost / lowFrost

–/n

–/n

Netto-inhoud koelgedeelte

249 litres

302 liter

–

–

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4

94 liter

117 liter

Versruimte / Aantal laden

hyperFresh / 2

hyperFresh / 2

Type laden

Fruit/groenten - Vlees/vis

Fruit/groenten - Vlees/vis

easyAccess shelves

n

n

varioZone

n

–

bigBox

n

n

Home Connect

–

–

waarvan versruimte 0°C

CD

iQ500

Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
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hyperFresh Plus

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.
De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
1) Op

Design
n

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

n

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

n

Zwarte inox antiFingerprint.
Zwarte geborstelde inox deuren die elegantie en
schoonheid combineren met het onderhoudsgemak
van antiFingerprint.

Combi-bottom
Referentie

KG 39 E 8XBA

Reeks

iQ500

Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)

€ 1.239,99*

Energie-efficiëntieklasse1)

B

Afmetingen (H x B x D)

201 x 60 x 65 cm

Kleur van de deuren

Zwarte inox antiFingerprint

noFrost / lowFrost

–/n

waarvan versruimte 0°C

249 liter
–

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4

94 liter

Versruimte / Aantal laden

hyperFresh / 2

Type laden

Fruit/groenten - Vlees/vis

easyAccess shelves

n

varioZone

n

bigBox

n

Home Connect

–

Combi-bottom

XXL

Referentie

KG 36 N7I EP

Reeks

iQ300

CD

KG 39 N7X EB
iQ300

CD

KG 49 NXI EP
iQ300

Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)

€ 1.019,99*

€ 1.069,99*

€ 1.289,99*

Energie-efficiëntieklasse1)

E

E

E
203 x 70 x 67 cm

Afmetingen (H x B x D)

186 x 60 x 66 cm

203 x 60 x 66 cm

Kleur van de deuren

Inox antiFingerprint

Zwarte inox antiFingerprint

Inox antiFingerprint

noFrost / lowFrost

n/–

n/–

n/–

Netto-inhoud koelgedeelte

237 liter

279 liter

330 liter

–

–

–

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4

89 liter

89 liter

108 liter

Versruimte / Aantal laden

hyperFresh / 3

hyperFresh / 3

hyperFresh / 3

Type laden

Fruit/groenten - Vlees/vis

Fruit/groenten - Vlees/vis

Fruit/groenten - Vlees/vis

easyAccess shelves

n

n

n

varioZone

–

–

–

bigBox

–

–

–

Home Connect

–

–

–

waarvan versruimte 0°C

CD

KOELING

Netto-inhoud koelgedeelte

NAT

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.
De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

21

04/11

Combi-bottom
Referentie

KG 39 NXI DF

Reeks

iQ300

CD

05/01

KG 39 NXX DF

CD

iQ300

XXL
KG 49 NAXDP

Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)

€ 979,99*

€ 1.029,99*

€ 1.539,99*

Energie-efficiëntieklasse1)

D

D

D
203 x 70 x 67 cm

Afmetingen (H x B x D)

203 x 60 x 65,5 cm

203 x 60 x 65,5 cm

Kleur van de deuren

Inox antiFingerprint

Zwarte inox antiFingerprint

Zwarte inox antiFingerprint

noFrost / lowFrost

n/–

n/–

n/–

Netto-inhoud koelgedeelte

260 liter

260 liter

330 liter

–

–

–

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4

103 liter

103 liter

108 liter

Versruimte / Aantal laden

hyperFresh / 2

hyperFresh / 2

hyperFresh Plus / 3

Type laden

Fruit/groenten - Vlees/vis

Fruit/groenten - Vlees/vis

Fruit/groenten - Vlees/vis

easyAccess shelves

–

–

n

varioZone

–

–

n

bigBox

–

–

–

Home Connect

–

–

n

waarvan versruimte 0°C

CD

iQ500

ready (met KS 10ZHC00 - € 44,99**)

freezerLight

KOELING

Combi-bottom

XXL

Referentie

KG 39 N7ICT

Reeks

iQ300

CD

KG 39 NAXCF
iQ500

NAT

KG 56 FPXCA

Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)

€ 1.099,99*

€ 1.299,99*

€ 1.849,99*

Energie-efficiëntieklasse1)

C

C

C

Afmetingen (H x B x D)

203 x 60 x 65,5 cm

203 x 60 x 65,5 cm

193 x 70 x 80 cm

Kleur van de deuren

Inox antiFingerprint

Zwarte inox antiFingerprint

Zwarte inox antiFingerprint

noFrost / lowFrost

n/–

n/–

n/–

Netto-inhoud koelgedeelte

260 liter

260 liter

375 liter

–

–

124 liter

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4

103 liter

103 liter

108 liter

Versruimte / Aantal laden

hyperFresh / 2

hyperFresh / 2

hyperFresh Premium 0°C / 2

Type laden

Fruit/groenten - Vlees/vis

Fruit/groenten - Vlees/vis

Fruit/groenten - Vlees/vis

easyAccess shelves

–

–

n

varioZone

–

–

n

bigBox

–

–

n

Home Connect

–

n

n

waarvan versruimte 0°C

NAT

iQ700

ready (met KS 10ZHC00 - € 44,99**)

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. – ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW inbegrepen.
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1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.
De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Home Connect
Home is where your app is. Bedien uw Siemens
koelkast waar en wanneer u wilt.
n Eenvoudige aanpassing van de instellingen van het
koeltoestel van op afstand.
n Tips voor het bewaren van verschillende
voedingsmiddelen.
n

Home Connect via WLAN.
- Onmiddellijk toegang tot alle voordelen van Home
Connect.
- Geen camera’s geïntegreerd.

n

Home Connect ready.
- Toegang Home Connect mogelijk via optionele
aansluitingskit KS 10 ZHC00 (€ 44,99**).
- Geen camera’s geïntegreerd.

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

freezerLight

Referentie

KG 39 NAI BT

Reeks

iQ500

Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)

€ 1.349,99*

Energie-efficiëntieklasse1)

C

Afmetingen (H x B x D)

203 x 60 x 65,5 cm

Kleur van de deuren

Inox antiFingerprint

noFrost / lowFrost

n/–

Netto-inhoud koelgedeelte
waarvan versruimte 0°C

KS 10 ZHC 00

04/11

Combi-bottom

CD

260 liter
–

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4

103 liter

Versruimte / Aantal laden

hyperFresh / 2

Type laden

Fruit/groenten - Vlees/vis

easyAccess shelves

–

varioZone

–

bigBox

–

Home Connect

–

Side-by-Side
KA 93NVI FP

Reeks

iQ300

NAT

KA 93 DAI EP
iQ500

Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)

€ 1.679,99*

€ 2.299,99*

Energie-efficiëntieklasse1)

F

E

Afmetingen (H x B x D)

179 x 91 x 71 cm

179 x 91 x 71 cm

Kleur van de deuren

Inox antiFingerprint

Inox antiFingerprint

noFrost / lowFrost

n/–

n/–

372 liter

371 liter

Netto-inhoud koelgedeelte
waarvan versruimte 0°C

CD

KOELING

Referentie

–

–

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4

202 liter

191 liter

Versruimte / Aantal laden

–

–

Type laden

–

–

Verdeler water/ijsbblokjes / iceTwister

–/n

n/–

varioZone

–

–

bigBox

–

–

Home Connect

–

–

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.
De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
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French Door combinaties
Een overtuigend French Door ontwerp.
n Binnenbreedte van 80 cm voor meer ruimte.
n Grote vakken om gemakkelijk op te bergen.
n Een perfect overzicht.
n Optimale verlichting met krachtige LEDs.
n Modern ontwerp en hoogwaardige afwerking.

01/01

French Door
Referentie

KF 96 NAX EA

Reeks

iQ500

Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)

€ 2.149,99*

Energie-efficiëntieklasse1)

E

Afmetingen (H x B x D)

183 x 91 x 73,1 cm

Kleur van de deuren

Zwarte inox antiFingerprint

noFrost / lowFrost

n/–

Netto-inhoud koelgedeelte
waarvan versruimte 0°C

KOELING

Referentie

KF 86 FPB EA

Reeks

iQ700

Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)

€ 2.549,99*

Energie-efficiëntieklasse1)

E

Afmetingen (H x B x D)

183 x 81 x 73,6 cm

Kleur van de deuren en laden

glassDoor - Zwart glas (motief decor)

noFrost / lowFrost

n/–

Netto-inhoud koelgedeelte

362 liter

waarvan versruimte 0°C

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4

200 liter
hyperFresh / 2

Type laden

Fruit/groenten - Vlees/vis

Verdeler water/ijsbblokjes / iceTwister

–/–

varioZone

–

bigBox

2

Home Connect

n

NAT

81 liter

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4

129 liter

Versruimte / Aantal laden

hyperFresh Premium 0°C / 1 XXL-lade met 2 zones

Type laden

Fruit/groenten - Vlees/vis

Verdeler water/ijsbblokjes / iceTwister

–/–

varioZone

–

bigBox

–

Home Connect

n

24

405 liter
–

Versruimte / Aantal laden

French Door

CD

Maximaal bewaren in groot formaat:
de XXL hyperFresh Premium 0°C lade.
n Fruit/groeten of vis/vlees kunnen eenvoudig
worden bewaard in 2 grote zones (meer dan
40 liter) op rails.
n Een touchscreen verwerkt in de handgreep van de
lade, om de vochtigheid in de 2 compartimenten
te aanpassen.
Een premium LED-verlichtingsconcept.
n 38 LEDs verlichten duidelijk alle hoeken van de
koelkast zonder te verblinden.
n De premium LED spotLight in de hyperFresh
Premium 0°C lade biedt ook optimaal licht en kan
worden aangepast indien nodig.
Elektronische deurdisplay touchControl Premium:
intuïtief en design.
n Het touchControl kleurenbedieningspaneel voor
de 3 afzonderlijke temperatuurzones is geïntegreerd in de rand van de deur en enkel zichtbaar
bij opening.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.
De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
1) Op

Eéndeurskoelkasten
Referentie

KS 36 VFW EP

Reeks

iQ300

CD

KS 36 VAX EP

NAT

iQ500

Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)

€ 829,99*

€ 989,99*

Energie-efficiëntieklasse1)

E

E

Afmetingen (H x B x D)

186 x 60 x 65 cm

186 x 60 x 65 cm

Kleur van de deur / van de handgreep

Wit / Inox

Inox noir antiFingerprint / Inox

noFrost / lowFrost

–/–

–/–

Netto-inhoud koelgedeelte

346 liter

346 liter

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4

–

–

Versruimte / Aantal laden

hyperFresh / 1

hyperFresh Plus / 1

Type laden

Fruit/groenten

Fruit/groenten

easyAccess shelves

n

n

Home Connect

–

–

Eéndeurskoelkasten
KS 36 VVW DP

Reeks

iQ300

CD

KS 36 VAI DP

CD

KOELING

Referentie

iQ500

Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)

€ 939,99*

€ 1.189,99*

Energie-efficiëntieklasse1)

D

D

Afmetingen (H x B x D)

186 x 60 x 65 cm

186 x 60 x 65 cm

Kleur van de deur / van de handgreep

Wit / Wit

Inox antiFingerprint / Inox

noFrost / lowFrost

–/–

–/–

Netto-inhoud koelgedeelte

346 liter

346 liter

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4

–

–

Versruimte / Aantal laden

hyperFresh / 1

hyperFresh Plus / 1

Type laden

Fruit/groenten

Fruit/groenten

easyAccess shelves

n

n

Home Connect

–

–

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.
De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
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Side-by-Side combinaties
mogelijk.
Een ééndeurskoelkast en een diepvrieskast of 2 noFrost
combi-bottom kunnen worden gecombineerd 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.

Diepvrieskast
60 cm
Referentie

GS 36 NFW FV

Reeks

iQ300

Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)

€ 889,99*

Energie-efficiëntieklasse1)

F

Afmetingen (H x B x D)

186 x 60 x 65 cm

Kleur van de deur / van de handgreep

Wit / Inox

noFrost / lowFrost

n/–

Netto-inhoud koelgedeelte

–

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4

242 liter

bigBox

2

varioZone / easyAccess zone

n/–

iceTwister

–

Home Connect

–

CD

Voorbeeld:
KS 36VFWEP + GS 36NFWFV
met verbindingsset
KS 39ZAW00 (€ 34,99**)

XXL

KOELING

Diepvrieskasten
70 cm
Referentie

GS 58 NAW EP

Reeks

iQ500

CD

GS 58 NDW DP
iQ500

CD

GS 58 NAW CV
iQ500

CD

GS 51NDW CV

CD

iQ500

Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)

€ 1.049,99*

€ 1.199,99*

€ 1.299,99*

€ 1.179,99*

Energie-efficiëntieklasse1)

E

D

C

C

Afmetingen (H x B x D)

191 x 70 x 78 cm

191 x 70 x 78 cm

191 x 70 x 78 cm

161 x 70 x 78 cm

Kleur van de deur / van de handgreep

Wit / Inox

Wit / Wit

Wit / Inox

Wit / Wit

noFrost / lowFrost

n/–

n/–

n/–

n/–

Netto-inhoud koelgedeelte

–

–

–

–

290 liter

Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4

366 liter

366 liter

366 liter

bigBox

1

1

1

1

varioZone / easyAccess zone

n/n

n/n

n/–

n/–

iceTwister

–

–

n

–

Home Connect

–

–

–

–

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. – ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW inbegrepen.
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1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.
De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Zo veelzijdig ...
Koken en bakken met Siemens.

Comfort
n

cookControl.

Reiniging
n

- Tot 8 automatische programma’s.
- Selecteer het programma, voer het gewicht in
en uw voorkeuren. Uw microgolfoven zorgt voor
de rest.
n

n

- De speciale bekleding verhindert dat vuil of etensresten zich hardnekkig vastzetten en absorbeert
alle vuil en vetten.
- Tot 80 % van de slechte geuren worden vermeden.
- Bekleding op achterwand.

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.

Vitrokeramische kookplaat.
- Bijzonder gemakkelijk te onderhouden – zelfs bij
intensief gebruik. Een eenvoudige vochtige doek
is genoeg.
- Speciale reinigingsmiddelen en schrapers voor
een grondige reiniging.

ecoClean.

n

titanGlans Email.
- Bekleding van de binnenkant van de oven in helder
email.
- Vooral bestand tegen sporen van fruit en zuur.

n

humidClean - hydrolyse reiniging.
- Voorbehandeling van vuil en vet in 10 minuten
door te besproeien met zeepwater.
- Voor een snelle en eenvoudige regelmatige
reiniging van de oven.
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Gemengd
fornuis

Elektrische
fornuizen

Referentie

HX 5 P 00 D50

Reeks

iQ300

CD

HK 9 P 00220

CD

HK 9 R 3A 250

iQ300

iQ300
€ 689,99*

NAT

Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)

€ 569,99*

€ 589,99*

Energie-efficiëntieklasse1)

A

A

A

Kleur

Inox

Wit

Inox

Type kookzones

Gas

Vitrokeramiek highSpeed

Vitrokeramiek highSpeed

Aantal kookzones

4 (1 snel - 1 spaarbrander)

4 (1 variabel - 1 uitbreidbaar)

4 (1 variabel - 1 uitbreidbaar)

Type oven

Multifunctie

Multifunctie

Multifunctie

Aantal verwarmingswijzen

5

7

7

Volume binnenruimte

71 liter

66 liter

66 liter

Reiniging

–

–

ecoClean

Bediening / Display

Draaiknoppen / –

Draaiknoppen / –

Draaiknoppen / LED rood

7 verwarmingswijzen
n

3D warme lucht Plus.

n

Ideaal voor deeg, op 1, 2 of 3 niveaus.
n

Boven-/onderwarmte.

n

Klassieke bakmethode.
n

Onderwarmte.
Voor het afbakken of bruinen langs onder.

Grill & warme lucht.

n

Voor het egaal braden van grotere stukken.
n

Pizzastand.
Ideaal voor diepvriesproducten zoals pizza of frieten.

Warme lucht zacht.
Bakken op 1 niveau. Tot 30 % zuiniger dan energieefficiëntieklasse A.

Grote VARIO-grill.
Perfecte grillades op 3 mogelijke vermogensstande

KOKEN

Microgolfovens
Referentie

FF 020 LMW 0

Reeks

iQ300

CD

iQ300

FF 020 LMB 2

NAT

iQ300

FE 023 LMB 2

Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)

€ 129,99*

€ 149,99*

€ 249,99*

Kleur

Wit

Zwart

Zwart

Grill

–

–

1000 W

Maximale vermogen microgolf

800 W

800 W

800 W

NAT

Aantal vermogens

5

5

5

Functie Memory

–

–

n

cookControl

–

–

8 automatische programma’s

humidClean

n

n

n

Binnenruimte

Gelakt grijs - 20 liter

Gelakt grijs - 20 liter

Gelakt grijs - 20 liter

Draaiplateau

Glas - 27 cm

Glas - 27 cm

Glas - 27 cm

Display

–

–

LED rood

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
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Breng de toekomst binnen.

Siemens Home Appliances
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Reiniging
n

activeClean - Pyrolytische reiniging.
- D
 it proces brengt de oven op een zeer hoge
temperatuur en reduceert de bakresten tot as.
Dan rest er niets anders dan de oven schoon
te vegen.
- Bakplaten, inhangroosters en telescopische rails
zijn ook pyrolysebestendig.

n

ecoClean - Catalytische reiniging.
- B
 ekleding die verhindert dat vuil en etensresten
zich vastzetten. Deze absorbeert vuil en breekt
het af.
- Bekleding op de achterwand.

30

n

ecoClean Plus - Catalytische reiniging.
- B
 ekleding die verhindert dat vuil en etensresten
zich vastzetten. Deze absorbeert vuil en breekt
het af.
- B
 ekleding op de achterwand, de zijwanden en
plafond.

n

humidClean - Hydrolytische reiniging.
- V
 oorbehandeling van vuil en vet in 10 minuten
door te besproeien met zeepwater.
- V
 oor een snelle en eenvoudige regelmatige
reiniging van de oven.

Innoverende Siemens-technologie
voor moeiteloos koken.
Types oven

Comfort

Multifunctioneel (zie verwarmingswijzen p. 32)

n

cookControl.
iQ500 / iQ700
Voorinstellingen garanderen de beste resultaten.
- Tot 40 automatische programma’s, afhankelijk van
het ovenmodel.
- Kies het programma, voer het gewicht in en geef
voorkeuren op. De oven zorgt voor de rest.

n

cookControl Plus.
iQ700
Voorinstellingen garanderen de beste resultaten
voor een waaier van gerechten.
- Een kookboek inclusief in de oven: automatische
programma’s en aanbevelingen voor perfecte
vlees- en visbereidingen.
- Selecteer het soort voedsel dat u wilt koken, voer
het gewicht in, de rest gebeurt automatisch..

n

lightControl.
iQ500
Een innovatief bedieningsconcept.
- De lichtControl-bedieningsknop markeert de
geselecteerde verwarmingswijze met een stijlvol
blauw licht voor een zeer intuïtieve bediening van
de oven.

n

roastingSensor.
iQ500
Bereik perfecte braadresultatens.
- Een 1-punt braadthermometer om nauwkeurig de
kerntemperatuur van het gebraad te kennen en te
bepalen wanneer het precies gaar is.

n

roastingSensor Plus.
iQ700
- Idem roastingSensor met een braadthermometer
met drie verschillende meetpunten.

n

varioClip rails.
iQ300 / iQ500
Optimaal comfort en maximale flexibiliteit.
- Maakt volledige verwijdering van bakplaten,
roosters of universele braadsleden mogelijk.
- Kan met clips eenvoudig uit de oven worden
genomen en op alle bakniveaus worden geplaatst,
afhankelijk van de laadhoogte.

n

n

n

hotAir Steam.
iQ300
Knapperige korsten en sappige braadstukken.
- Een specifieke verwarmingswijze met een
combinatie van Warme lucht en stoom.
- Toevoeging van stoom - met een kom van 250 ml
die in de binnenruimte wordt geplaatst.
added Steam.
iQ500
- Regelmatige toevoeging van stoom op 2 niveaus
aan de gebruikelijke verwarmingswijze voor een
perfect bakresultaat.
- 200 ml waterreservoir - eenvoudige toegang.
pulseSteam.
iQ700
- Regelmatige toevoeging van stoom op 3 niveaus
aan de gebruikelijke verwarmingswijze.

Combi-microgolf
n

varioSpeed.
iQ700
Eén druk op de knop. Dubbel zo snel.
- De geïntegreerde microgolfoven verkort - in aanvulling op het gekozen programma - de tijd van
bereiding van de gerechten.

Stoom en combi-stoom
n

n

fullSteam.
iQ700
De “fullSteam”combi-stoomoven kan het allemaal.
- De optimale verwarmingswijze voor elk gerecht:
stoomkoken, conventioneel bakken met stoomtoevoeging of beide gecombineerd.
- Behoudt het beste van het voedsel: smaak, aroma,
krokantheid, vitamines en voedingswaarde.
pureSteam.
iQ700
De “pureSteam” stoomoven voor de gezonde
keuken.
- Stoom tot 100°C bewaart de voedingsstoffen,
smaak, vitamines en kleuren van het voedsel.

Zwevend paneel voor het waterreservoir van de ovens met pulseSteam en fullSteam

varioClip rail

lightControl

31

Aantal
verwarmingswijzen
n : iQ300/iQ500 – n : iQ700
5

7

8

9 10 13 15

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
n
n

n

n

n

n

n

n
n
n
n

n
n
n
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n

4D warme lucht

De innoverende 4D warme luchttechnologie zorgt voor een ideale warmteverdeling in uw oven op
alle niveaus. Zo worden alle gerechten rondom perfect en gebalanceerd gebakken.

3D warme lucht

Om 3 bakplaten tegelijk te gebruiken. De oven verdeelt de warmte gelijkmatig en garandeert een
perfect kookresultaat op elk niveau.

Warme lucht ECO

Perfect voor vlees, vis en gebak. De stroomtoevoer en dus temperatuurregeling worden automatisch
aangepast in de ovenruimte. Het voedsel wordt in fasen gekookt door restwarmte en blijft dus malser.

Zachte warme lucht

Nauwkeurig koken op één niveau zonder voorverwarmen, perfect voor vele bereidingen (gebak, soufflés,
vlees en bevroren voedsel).

n

Boven-/
onderwarmte

Met deze beproefde verwarmingswijze lukken al uw ovenschotels en cakes keer op keer.
Ook bijzonder geschikt voor magere braadstukken.

n

Boven-/
onderwarmte ECO

De klassieke verwarmingswijze Boven-/onderwarmte is ook beschikbaar in ECO-modus. Zo worden
cakes, taarten, broden en broodjes niet alleen verrukkelijk bereid, maar bespaart u tevens energie.

n

Grill & warme lucht

Deze verwarmingswijze vervangt het spit voor grote braadstukken. Hierbij worden grill en ventilator
afwisselend ingeschakeld, waardoor ongewenste vetspatten tot een minimum worden beperkt.

n

Grote grill

Dankzij de 3-traps hitteregeling is de grote VARIO-grill geschikt voor alle bereidingswijzen, van grote
hitte (bijv. steaks) tot voorzichtig bruinen (bijv. gratins). Steeds met de gewenste bruiningsgraad.

n

Kleine grill

Beschikt over het volledige vermogenspectrum van de grote grill. Maar omdat alleen het middelste
grill-element verhit wordt, bespaart u bij kleinere hoeveelheden tot een derde van de energie.

n

Pizzastand

Om snel de vereiste intensieve hitte voor diepvriespizza’s of ovenfrieten op te wekken, wordt de 4D
warme lucht door middel van extra onderhitte versterkt.

n

Functie “diepvriesVoorverwarmen kost niet alleen kostbare tijd, maar ook kostbare energie. Met de coolStart-functie wordt
producten” (coolStart) voorverwarmen overbodig. Om bevroren voedsel te ontdooien, te verwarmen of te bereiden.

n

Onderwarmte

Gerichte hitte van onderen: afzonderlijke onderwarmte. De speciale verwarmingswijze voor afbakken
of bruinen langs onder. Ook bijzonder geschikt voor conserven.

n

Intensieve warmte

De perfecte verwarmingswijze voor alle gerechten en gebak waarvoor een knapperige en snel afgebakken bodem vereist is. Ook geschikt voor slecht geleidende of weerkaatsende bakvormen, bijv. blik.

n

Langzaam garen

Ideaal voor mals en smakelijk kalfs-, varkens-, lams- of gevogeltevlees. Bak het vlees op een hoog vuur
bruin en laat het vervolgens in zijn eigen sappen gaar worden in de oven.

n

Voorverwarmen

Voor de professionele bereiding van gerechten kunnen borden en schotels op drie niveaus in de
bakoven worden voorverwarmd op de ideale serveertemperatuur, d.w.z. tussen 30 en 65°C.

Regenereren

Door de toevoeging van stoom tijdens de gehele bakcyclus kan een gerecht opnieuw worden
opgewarmd, zodat de smaak, de omvang en de smeuïgheid behouden blijven.

n

Drogen

Dankzij de verwarmingswijze Drogen kan u voortaan fruit, groenten of zelfs kruiden natuurlijk en
gezond bewaren, zonder toevoeging van zwavel, smaakstoffen, suiker of bewaringsmiddelen.

n

Warmhouden

Bij temperaturen tussen 66°C en 100°C kunnen gerechten die klaar zijn om op te dienen, langere tijd
worden warm gehouden in de oven.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Voor elk gerecht de optimale bereiding.

n
n
n
n

n

n
n

iQ300 / iQ500
Ovens 60 cm

KOKEN

Multifunctioneel
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type oven
Hoogte / kleur
Volume binnenruimte
Display
Stoom - Type
Microgolf - Maximale vermogen
Aantal verwarmingswijzen
Type reiniging
cookControl / cookControl Plus
Inhangrooster
Verlichting
Home Connect

HB 337A0 S 0
iQ500
€ 679,99*
A
Multifunctioneel
60 cm / Zwart/Inox
71 liter
LCD wit
–

CD

HB 373A0 R 0
iQ300
€ 819,99*
A
Multifunctioneel
60 cm / Zwart/Inox
71 liter
LED rood
–

CD

HR 574 ABR 0
CD
iQ300
€ 879,99*
A
Multifunctioneel - met stoom
60 cm / Zwart/Inox
71 liter
LED rood
n (hotAir Steam)

–

–

–

7
ecoClean
n (10) / –
varioClip rail
Halogeen

5
activeClean - pyrolyse
n (10) / –
varioClip rail
Halogeen

7 + 1 (hotAir Steam - zie p.31)
activeClean - pyrolyse
n (10) / –

–

–

–

–

Halogeen

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

32

1) Op

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

iQ500
Ovens 60 cm

Met
TFT-display

Met
roastingSensor

Multifunctioneel
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type oven
Hoogte / kleur
Volume binnenruimte
Display
Stoom - Type
Microgolf - Maximale vermogen
Aantal verwarmingswijzen
Type reiniging
cookControl / cookControl Plus
Inhangrooster
Verlichting
Home Connect

HB 578 ABS 0
iQ500
€ 909,99*
A
Multifunctioneel
60 cm / Zwart/Inox
71 liter
LCD wit - lightControl

NAT

–

HB 579 GBS 0
iQ500
€ 1.009,99*
A
Multifunctioneel
60 cm / Zwart/Inox
71 liter
TFT-display

CD

–

HR 538 ABS1
CD
Made in
iQ500
Germany
€ 1.019,99*
A
Multifunctioneel - met stoom
60 cm / Zwart/Inox
71 liter
LCD wit - lightControl
n (added Steam)

HR 578 G 5 S 6
CD
Made in
iQ500
Germany
€ 1.229,99*
A
Multifunctioneel - met stoom
60 cm / Zwart/Inox
71 liter
LCD wit - lightControl
n (added Steam)

–

–

–

–

9
activeClean - pyrolyse
n (30) / –

13
activeClean - pyrolyse
n (40) / –

9
ecoClean
n (30) / –

–

–

–

Halogeen

Halogeen

Halogeen

8
activeClean - pyrolyse
n (30) / –
varioClip rail
Halogeen

–

–

–

n

Display iQ300
n

iQ500
Ovens 45 cm

Met
grill 1,75 kW

Rode LED-display.

Met
grill 2 kW

Combi-microgolf
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type oven
Hoogte / kleur
Volume binnenruimte
Display
Stoom - Type
Microgolf - Maximale vermogen
Aantal verwarmingswijzen
Type reiniging
cookControl / cookControl Plus
Inhangrooster
Verlichting
Home Connect

CM 585AGS 0
iQ500
€ 939,99*

NAT

CP 565AGS 0
iQ500
€ 1.289,99*

NAT

Displays iQ500

–

–

Combi-microgolf
45 cm / Zwart/Inox
44 liter
LCD wit - lightControl

Combi-microgolf - stoom
45 cm / Zwart/Inox
36 liter
LCD wit - lightControl

–

n

n (900

W)

n (1000 W)
5
ecoClean
n (30) / –

5
–
n (15)

/–

–

–

LED

LED

–

–

n

Witte LCD-display.

n

TFT-display.

Met
grill 1,2 kW

iQ500
Ovens 38 cm

iQ500

Microgolf

Warmhoudlade
BF 555 LMS 0
iQ500
559,99*

NAT

BE 555 LMS 0
iQ500
€ 619,99*

NAT

BI 510 CNR 0
iQ500
€ 649,99*

–

–

–

Microgolf
38 cm / Zwart/Inox
25 liter (draaiplateau 31,5 cm)
LCD wit

Microgolf met grill
38 cm / Zwart/Inox
25 liter (draaiplateau 31,5 cm)
LCD wit

Warmhoudlade
14 cm / Zwart
23 liter

–

–

n (900

W)

5

5
–

n (7)

/–

n (8)

–
–

n (900

–

NAT

W)

–

KOKEN

Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type oven
Hoogte / kleur
Volume binnenruimte
Display
Stoom - Type
Microgolf - Maximale vermogen
Aantal vermogens
Type reiniging
cookControl / cookControl Plus
Inhangrooster
Verlichting
Home Connect

–
–

/–

–/–

–

–

–

LED

LED

–

–

–

–

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op
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iQ700
Ovens 60 cm
Multifunctioneel
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type oven
Hoogte / kleur
Volume binnenruimte
Display
Stoom - Type
Microgolf - Maximale vermogen
Aantal verwarmingswijzen
Type reiniging
cookControl / cookControl Plus
Inhangrooster
Verlichting
Home Connect

HB 632GBS1
iQ700
€ 889,99*
A+

NAT

Multifunctioneel
60 cm / Zwart/Inox
71 liter
TFT-display

Multifunctioneel
60 cm / Zwart/Inox
71 liter
TFT-display

HB 675 G 0 S1
iQ700
€ 1.209,99*
A
Multifunctioneel
60 cm / Zwart/Inox
71 liter
TFT-display

–

–

–

–

–

–

–

8

10
activeClean - pyrolyse
n (10) / –

13
activeClean - pyrolyse
n (20) / –

–

Made in
Germany

HB 673 GBS1
iQ700
€ 1.079,99*
A+

CD
Made in
Germany

CD
Made in
Germany

–

–

Halogeen

Halogeen

–

–

–

–/–

iQ700
Ovens 60 cm

NAT
Made in
Germany

Multifunctioneel - met stoom
60 cm / Zwart/Inox
71 liter
TFT-display
n (pulseSteam)

13
activeClean - pyrolyse
n (10) / –
100 % telesc. rails - 1 niveau
Halogeen

–

HR 675 GBS1
iQ700
€ 1.529,99*
A+

–

Halogeen

Met
roastingSensor
Plus

Combi-microgolf
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type oven
Hoogte / kleur
Volume binnenruimte
Display
Stoom - Type
Microgolf - Maximale vermogen
Aantal verwarmingswijzen
Type reiniging
cookControl / cookControl Plus
Inhangrooster
Verlichting
Home Connect

HM 633 GNS1
iQ700
€ 1.629,99*

CD
Made in
Germany

HM 636 GNS1
iQ700
€ 1.859,99*

NAT
Made in
Germany

Made in
Germany

–

–

Combi-microgolf
60 cm / Zwart/Inox
67 liter
TFT-display

Combi-microgolf
60 cm / Zwart/Inox
67 liter
TFT-Touchdisplay
n (800

10
ecoClean
n (17) / –
Telescopische rails - 1 niveau
LED

W) - varioSpeed
13
ecoClean
–/n
Telescopische rails - 1 niveau
LED

Combi-microgolf
60 cm / Zwart/Inox
67 liter
TFT-Touchdisplay Plus
n (pulseSteam)
n (800 W) - varioSpeed
15
activeClean - pyrolyse
–/n
Telescopische rails - 1 niveau
Multi LED

–

–

n

–
n (800

–

W) - varioSpeed

Met
roastingSensor
Plus

Combi-stoom

KOKEN

NAT

–

iQ700
Ovens 60 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type oven
Hoogte / kleur
Volume binnenruimte
Display
Stoom - Type
Microgolf - Maximale vermogen
Aantal verwarmingswijzen
Type reiniging
cookControl / cookControl Plus
Inhangrooster
Verlichting
Home Connect

HN 678 G 4 S 6
iQ700
€ 2.499,99*

HS 636 GDS 2
iQ700
€ 1.809,99*
A+
Combi-stoom
60 cm / Zwart/Inox
71 liter
TFT-Touchdisplay
n (fullSteam)

NAT
Made in
Germany

HS 658 GXS 7
iQ700
€ 2.329,99*
A+
Combi-stoom
60 cm / Zwart/Inox
71 liter
TFT-Touchdisplay Plus
n (fullSteam)

NAT
Made in
Germany

–

–

13
ecoClean
–/n
LED

15
ecoClean Plus
–/n
100 % telesc. rails - 3 niveaus
Multi LED

–

n

–

Home Connect
Home is where your app is. Bedien uw
oven waar
en wanneer u maar wilt.
n In de tab “Recepten”vindt u inspiratie
voor heerlijke gerechten. Kies en stuur
de instellingen direct naar de oven.
n Bedien de oven intuïtief vanaf elke plek,
bijvoorbeeld om hem voor te verwarmen
als u op weg naar
huis bent.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
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een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

Displays iQ700
iQ700
Ovens 45 cm

n

TFT-display (2,8”).

n

TFT-Touchdisplay (3,7”).

n

TFT-Touchdisplay Plus (5,7”).

Multifunctioneel
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type oven
Hoogte / kleur
Volume binnenruimte
Display
Stoom - Type
Microgolf - Maximale vermogen
Aantal verwarmingswijzen
Type reiniging
cookControl / cookControl Plus
Inhangrooster
Verlichting
Home Connect

CB 635 GBS 3
iQ700
€ 979,99*
A+

NAT
Made in
Germany

CB 675 GBS 3
iQ700
€ 1.179,99*
A+

Multifunctioneel
45 cm / Zwart/Inox
47 liter
TFT-display

Multifunctioneel
45 cm / Zwart/Inox
47 liter
TFT-display

–

–

–

–

13
ecoClean
n (10) / –

13
activeClean - pyrolyse
n (10) / –

–

–

Halogeen

Halogeen

–

–

NAT
Made in
Germany

iQ700
Ovens 45 cm

Met
roastingSensor
Plus

Combi-microgolf
CF 634 AGS1
iQ700
€ 1.079,99*

NAT

NAT
Made in
Germany

CM 676 GBS1
iQ700
€ 1.859,99*

NAT
Made in
Germany

CM 678 G 4 S1
iQ700
€ 2.179,99*

–

–

–

–

Microgolf
45 cm / Zwart/Inox
36 liter
TFT-display

Combi-microgolf
45 cm / Zwart/Inox
45 liter
TFT-display

Combi-microgolf
45 cm / Zwart/Inox
45 liter
TFT-Touchdisplay

Combi-microgolf
45 cm / Zwart/Inox
45 liter
TFT-Touchdisplay Plus

–

–

n (900

W)

–

n (900

Made in
Germany

–

–

–

–

LED

LED

LED

–

–

–

–

–

–

/–

n (14)

/–

n (900

NAT

W) - varioSpeed
15
activeClean - pyrolyse
–/n
Telescopische rails - 1 niveau
LED

n (7)

W) - varioSpeed

6

–

iQ700
Ovens 45 cm

W) - varioSpeed

n (900

13
activeClean - pyrolyse
–/n

iQ700
Espresso-automaat
Warmhoudlade

Combi-stoom
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type oven
Hoogte / kleur
Volume binnenruimte
Display
Stoom - Type
Microgolf - Maximale vermogen
Aantal verwarmingswijzen
Type reiniging
cookControl / cookControl Plus
Inhangrooster
Verlichting
Home Connect

CM 633 GBS1
iQ700
€ 1.379,99*

CS 636 GBS 2
iQ700
€ 1.909,99*
A+
Combi-stoom
45 cm / Zwart/Inox
47 liter
TFT-Touchdisplay
n (fullSteam)

NAT
Made in
Germany

–

CT 636 LES 6
iQ700
€ 2.699,99*

NAT

BI 630 CNS1
iQ700
€ 769,99*

–

–

Espresso-automaat
45 cm / Zwart/Inox
–

Warmhoudlade
14 cm / Zwart
20 liter

TFT-Touchdisplay

–

–

–

–

–

13

–

–

–

–

–

–/n

–/–

–/–

–

–

–

LED

–

–

–

n

–

NAT

KOKEN

Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type oven
Hoogte / kleur
Volume binnenruimte
Display
Stoom - Type
Microgolf - Maximale vermogen
Aantal verwarmingswijzen
Type reiniging
cookControl / cookControl Plus
Inhangrooster
Verlichting
Home Connect

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.
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Induction
n

powerInduction.
- Inductie wekt alleen warmte op door middel van
een magnetisch veld wanneer een pan of pot met
een magnetiseerbare bodem op een geactiveerde
kookzone wordt geplaats.
- Alleen de onderkant van het keukengerei wordt
verwarmd, niet de zone zelf.
- Nauwkeurige temperatuurregeling, veiligheid en
energiebesparing.

n

combiInduction.
- De combiZone, die ontstaat door twee afzonderlijke kookzones samen te voegen, is geschikt voor
bijvoorbeeld grote braadpannen of steelpannen.
- Een speciale functie van de combiInduction:
powerMove (zie p. 37).
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n

flexInduction.
- Vier rechthoekige combineerbare zones die - met
één druk op de knop - kunnen worden gegroepeerd
tot één of twee kookvlakken.
- Potten en pannen kunnen naar wens op het kookvlak worden geplaatst.

n

flexInduction Plus.
- Met maximaal 10 inductoren kunt u met afzonderlijke kookzones werken of deze combineren tot
twee grote zones.
- Herkent de grootte van de pan en activeert automatisch de vereiste zones.
- Kan gebruikt worden voor een kookpot met een
diameter van 8 cm tot een vispan van 40 cm lang.

Zorg ervoor dat u alle troeven in handen
heeft: kies voor koken met Siemens.

Comfort
n

Inductiezones / highSpeed

cookingSensor Plus.
Draadloze sensor (optioneel) die aan de kookpot
wordt bevestigd en een signaal geeft wanneer de
gekozen temperatuur is bereikt en deze dan precies
op dat niveau houdt.

n

countUp timer.
Stopwatch die op elk moment de verstreken tijd
sinds het begin van het kookproces aangeeft.

n

flexMotion.
Onthoudt de warmte-instellingen voor individuele
potten en pannen, zodat u ze vrij kunt bewegen over
de kookplaat.

n

fryingSensor Plus.
De kookplaat geeft een geluidssignaal wanneer de
pan de gekozen temperatuur bereikt, en controleert
en houdt die vervolgens constant aan.

n

panBoost.
Verwarm gecoate potten en pannen nog sneller zonder vrees voor oververhitting.

n

powerBoost.
Verhoogt het vermogen van een inductiekookzone
met 50 %.

n

n

powerMove.
Deelt de combiZone in twee verschillende kookzones
- één om te koken en één om warm te houden - en
schakelt van de ene naar de andere.
powerMove Plus.
Deelt de flexInduction-zone in drie verschillende
kookzones - automatisch, zonder extra handmatige
bediening.

n

quickStart.
Herkent en selecteert automatisch de kookzone
waarop de pan is geplaatst.

n

reStart.
Keer terug naar de gekozen instellingen na een
toevallige uitschakeling van de kookplaat.

n

wipeGuard.
Eén vingerdruk is voldoende om het bedieningspaneel gedurende 30 seconden te vergrendelen.

cookConnect system
Wanner de kookplaat en dampkap in perfecte
harmonie zijn.
n Directe communicatie tussen kookplaat en dampkap
via een draadloze module voor een perfecte harmonie en optimale ventilatie.
n Activatie en instelling van de werking van de dampkap via het bedieningspaneel van de kookplaat.

Home Connect
Home is where your je app is. Bedien uw kookplaat
waar en wanneer u maar wilt. (zie p. 5)

stepFlame

Gaskookplaat

Negen even precieze kookniveaus voor het koken met gas.
n Nauwkeurige en eenvoudige
regeling van de vlam en de
temperatuur.

flexInduction
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Vitrokeramische
kookplaten
60 cm

70 cm

Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Breedte
Type kookzones

ET 61RBFB1E
iQ300
€ 449,99*
60 cm
highSpeed

Aantal kookzones
waarvan:

4
1 variabel

4
1 variabel
1 uitbreidbaar

easyTouch (+ / -)

n/–

n/–

easyTouch (+ / -)
–/–
n/–

–

–

n

–/–/–

–/–/–

–/–/–

n/n/–

n/n/–

Zonder kader
–/–

Zonder kader, schuine voorkant
–/–

n/n/–
Facet-design / Inox
–/–

Bediening
powerBoost / fryingSensor Plus
reStart / quickStart
wipeGuard
powerMove Plus / panBoost / flexMotion
Stoptimer / Kookwekker / Count-up timer
Afwerking
Home Connect / cookConnect system

CD
Made in
Germany

–/–

ET 631BNB1E
iQ300
€ 499,99*
60 cm
highSpeed

NAT

ET 775 FGP 1E
NAT
Made in
iQ300
Germany
€ 799,99*
70 cm (voor nis van 60 cm)
highSpeed

Made in
Germany

4
2 variabel
Mono touchSlider
n/–

Design
Vitrokeramische
kookplaten
80 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Breedte
Type kookzones

ET 81RBHA1D
iQ300
€ 669,99*
80 cm
highSpeed

Aantal kookzones
waarvan:

4
2 variabel
1 uitbreidbaar

4
1 variabel
1 uitbreidbaar

easyTouch (+ / -)

Mono touchSlider
n/–
n/–

Bediening
powerBoost / fryingSensor Plus
reStart / quickStart
wipeGuard
powerMove Plus / panBoost / flexMotion
Stoptimer / Kookwekker / Count-up timer
Afwerking
Home Connect / cookConnect system

CD
Made in
Germany

–/–
n/–

ET 845 FNP 1E
iQ300
€ 719,99*
80 cm
highSpeed

–

n

–/–/–

–/–/–

n/n/–

n/n/–
Inox kader
–/–

Zonder kader
–/–

n

Zonder kader.

n

Zonder kader,
schuine kant

n

U-Facet-design.

n

Inox kader 80 cm.

n

Facet-design / Inox.

NAT
Made in
Germany

KOKEN

Inductiekookplaten
60 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Breedte
Type kookzones

EH 651FFB1E
iQ300
€ 719,99*
60 cm
powerInduction

Aantal kookzones
waarvan:

4
1 uitbreidbaar

Bediening
powerBoost / fryingSensor Plus
reStart / quickStart
wipeGuard
powerMove Plus / panBoost / flexMotion
Stoptimer / Kookwekker / Count-up timer
Afwerking
Home Connect / cookConnect system

CD

ED 651FSB 5E
iQ500
€ 849,99*
60 cm
combiInduction

CD

EH 675 FEC1E
iQ100
€ 869,99*
60 cm
powerInduction

4
1 combiZone

4

Mono touchSlider
n / n (4 temperaturen)
n/n

–

Mono touchSlider

Mono touchSlider

n/–

n/–

n/n

n/–

n

n

n

–/–/–

powerMove / – / –
n/n/–
U-Facet-design
–/–

–/–/–

n/n/–
U-Facet-design
–/–

NAT

n/n/–
Facet-design / Inox
–/–

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

38

Bediening
Inductiekookplaten
70 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Breedte
Type kookzones

ED 775FSC 5E
CD
iQ500
€ 989,99*
70 cm (voor nis van 60 cm)
combiInduction

EX 775 LEC1E
NAT
iQ700
€ 1.289,99*
70 cm (voor nis van 60 cm)
flexInduction

Aantal kookzones
waarvan:

4
1 combiZone

4
1 flexInduction

Mono touchSlider
temperaturen)
n/n

dual lightSlider
temperaturen)
n/n

Bediening
powerBoost / fryingSensor Plus
reStart / quickStart
wipeGuard
powerMove Plus / panBoost / flexMotion
Stoptimer / Kookwekker / Count-up timer
Afwerking
Home Connect / cookConnect system

n / n (4

n / n (5

n

n

–/–/–

n/n/–

n/n/–

n/n/n
Facet-design / Inox
–/–

Facet-design / Inox
–/–

n

easyTouch.

n

Mono touchSlider.

n

dual lightSlider.

Inductiekookplaten
80 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Breedte
Type kookzones

EH 875 FVB1E
iQ100
€ 1.129,99*
80 cm
powerInduction

CD

Aantal kookzones
waarvan:

5

4
1 combiZone
1 variabel

4
1 flexInduction
1 variabel

5

–

Bediening
powerBoost / fryingSensor Plus
reStart / quickStart
wipeGuard
powerMove Plus / panBoost / flexMotion
Stoptimer / Kookwekker / Count-up timer
Afwerking
Home Connect / cookConnect system

Mono touchSlider
n/–
n/n

Mono touchSlider
n/–
n/n

Mono touchSlider
n / n (4 temperaturen)
n/n

dual lightSlider
n / n (5 temperaturen)
n/n

n

n

n

n

–/–/–

powerMove / – / –
n/n/–
U-Facet-design
–/–

–/–/–

–/n/–

n/n/–
U-Facet-design
–/–

n/n/n
Facet-design / Inox
–/–

n/n/–

Facet-design / Inox
–/–

ED 851FSB 5E
iQ500
€ 1.159,99*
80 cm
combiInduction

CD

EX 851FEC1E
iQ700
€ 1.309,99*
80 cm
flexInduction

CD

EH 875 LVC1E
iQ100
€ 1.329,99*
80 cm
powerInduction

NAT

–

Inductiekookplaten
80 cm
EX 875 LEC1E
iQ700
€ 1.439,99*
80 cm
flexInduction

NAT

EX 875 LVC1E
iQ700
€ 1.479,99*
80 cm
flexInduction

NAT

EX 875 LYV 1E
iQ700
€ 1.799,99*
80 cm
flexInduction Plus

Aantal kookzones
waarvan:

4
1 flexInduction
1 variabel

5
1 flexInduction

4
2 flexInduction +
2 middenzones

Bediening
powerBoost / fryingSensor Plus
reStart / quickStart
wipeGuard
powerMove Plus / panBoost / flexMotion
Stoptimer / Kookwekker / Count-up timer
Afwerking
Home Connect / cookConnect system

dual lightSlider
n / n (5 temperaturen)
n/n

dual lightSlider
n / n (5 temperaturen)
n/n

dual lightSlider
n / n (5 temperaturen)
n/n

n

n

n

n/n/–

n/n/–

n/n/n

n/n/n

n/n/n

Facet-design / Inox
–/–

Facet-design / Inox
–/–

n/n/n
Facet-design / Inox
n/n

NAT

KOKEN

Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Breedte
Type kookzones

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
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Inductiekookplaten
90 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Breedte
Type kookzones

EH 975 LVC1E
iQ300
€ 1.569,99*
90 cm
powerInduction

Aantal kookzones
waarvan:

5
1 drievoudige variabel (Ø 32 cm)

5
2 flexInduction
1 drievoudige variabel (Ø 32 cm)

dual lightSlider
temperaturen)
n/n

dual lightSlider
n / n (5 temperaturen)
n/n

Bediening
powerBoost / fryingSensor Plus
reStart / quickStart
wipeGuard
powerMove Plus / panBoost / flexMotion
Stoptimer / Kookwekker / Count-up timer
Afwerking
Home Connect / cookConnect system

NAT

n / n (5

EX 975 LVV 1E
iQ700
€ 1.889,99*
90 cm
flexInduction

n

n

–/n/–

n/n/–

n/n/n

n/n/n
Facet-design / Inox
n/n

Facet-design / Inox
–/–

NAT

Gaskookplaten
60 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Breedte
Type kookzones

EG 6 B 5 PB 90
iQ300
€ 359,99*
60 cm
Gas

Aantal branders
waarvan:

4
1 sterke brander (3 kW)

Wokbrander
stepFlame
Bediening
Pottendragers
Thermokoppelbeveiliging
Afwerking
Inbouw

NAT

NAT

EP 6 A 6 HB 20
iQ500
€ 749,99*
60 cm
Gas

4
1 sterke brander 3 kW)

4
1 wok (3,5 kW)

–

–

n

–

n

n

Zwaardknoppen
Gietijzer met rubberen voetjes

Zwaardknoppen
Gietijzer met rubberen voetjes

Zwaardknoppen
Individuele gietijzeren

n

n

n

Inox oppervlak
Standaard

Inox oppervlak
Standaard

Zwarte hardglas
Standaard / Vlakinbouw

Gaskookplaten
75 cm

KOKEN

EC 6 A5 PB 90
iQ500
€ 519,99*
60 cm
Gas

NAT

90 cm

Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Breedte
Type kookzones

EP 7A6 QB 20
iQ500
€ 909,99*
75 cm
Gas

NAT

EP 9A6 QB 90
iQ500
€ 1.089,99*
90 cm
Gas

Aantal branders
waarvan:

5
1 sterke brander (3 kW)
1 wok (4 kW)

5
1 sterke brander (3 kW)
1 wok (4 kW)

Wokbrander
stepFlame
Bediening
Pottendragers
Thermokoppelbeveiliging
Afwerking
Inbouw

n

n

n

n

Zwaardknoppen
Individuele gietijzeren

Zwaardknoppen
Individuele gietijzeren

n

n

Zwarte hardglas
Standaard / Vlakinbouw

Zwarte hardglas
Standaard / Vlakinbouw

NAT

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
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2 in 1 kookplaten

inductionAir Plus
60 cm

70 cm

Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Breedte
Type kookzones

EH 611BE15E
iQ300
€ 2.099,99*
60 cm
powerInduction

Aantal kookzones
waarvan:

–

SD

ED 711FQ15E
NAT
iQ500
€ 2.479,99*
70 cm (voor nis van 60 cm)
combiInduction

4

4
2 combiZones

Bediening
easyTouch
n/–
powerBoost / fryingSensor Plus
n/n
reStart / quickStart
n
wipeGuard
powerMove Plus / panBoost / flexMotion
–/–/–
n/n/–
Stoptimer / Kookwekker / Count-up timer
Afwerking
Zonder kader
n/n
Luchtafvoer / Kringloopwerking
Energie-efficiëntieklasse1)
B
500 m3 /u / 575 m3 /u
Luchtafvoer 2): normaal / intensief
n
iQdrive
Geluidsniveau3) (normale werking)
68 dB
Aantal vermogens
3 + 1 intensief
–
climateControl sensor
Filters / vaatwasbestendig
2/n
Inhoud van de reservoirs
200 ml / 700 ml
–/–
Home Connect / cookConnect system
Vereiste installatie-toebehoren voor inductionAir Plus kookplaten: zie Tradeplace

Mono touchSlider
n/–
n/n
n

powerMove / – / –
n/n/–
Zonder kader
n/n
B
500 m3 /u / 622 m3 /u
n

68 dB
9 + 2 intensieve
–

2/n
200 ml / 700 ml
–/–

Met
cookingSensor
Plus ready 4)

2 in 1 kookplaten

inductionAir Plus
80 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Breedte
Type kookzones

ED 811FQ15E
iQ500
€ 2.679,99*
80
combiInduction

Aantal kookzones
waarvan:

4
2 combiZones

CD

EX 875 LX67E
iQ700
€ 3.249,99*
80
flexInduction

NAT

4
2 flexInduction

Bediening
Mono touchSlider
dual lightSlider
n/–
n / n (5 temperaturen)
powerBoost / fryingSensor Plus
n/n
n/n
reStart / quickStart
n
n
wipeGuard
powerMove Plus / panBoost / flexMotion
powerMove / – / –
–/n/–
n/n/–
n/n/n
Stoptimer / Kookwekker / Count-up timer
Afwerking
Zonder kader
Facet-design / Inox
n/n
n/n
Luchtafvoer / Kringloopwerking
Energie-efficiëntieklasse1)
B
B
500 m3 /u / 622 m3 /u
500 m3 /u / 622 m3 /u
Luchtafvoer 2): normaal / intensief
n
n
iQdrive
Geluidsniveau3) (normale werking)
69 dB
69 dB
Aantal vermogens
9 + 2 intensieve
17 + 2 intensieve
n
–
climateControl sensor
Filters / vaatwasbestendig
2/n
2/n
Inhoud van de reservoirs
200 ml / 700 ml
200 ml / 700 ml
n/–
–/–
Home Connect / cookConnect s ystem
Vereiste installatie-toebehoren voor inductionAir Plus kookplaten: zie Tradeplace

inductionAir Plus system
KOKEN

Inductiekookplaat met geïntegreerde ventilatie.
n De inductiekookplaat en ventilatie samen in één toestel voor comfortabel en plezierig koken.
n Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening.
n Gemakkelijk te installeren en neemt niet veel ruimte in beslag in de onderkast van het werkblad, zodat standaardlades kunnen geïnstalleerd worden.
n Ideaal voor open keukens met een centraal kookeiland.
* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E. – 2) Luchtafvoer DIN/EN 61591 – 3) In dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 – 4) Sensor in optie
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Luchtafvoer/Kringloopwerking
n

n

Luchtafvoer.
De lucht wordt aangezogen door ventilatoren en
door een afvoerkanaal geleid, hetzij rechtstreeks
naar buiten, hetzij naar een schoorsteen. De lucht
wordt zo vernieuwd.
Kringloopwerking.
De lucht wordt aangezogen en vervolgens gezuiverd
in de vetfilter en de actieve koolfilter, en tenslotte
teruggevoerd naar de ruimte.

cleanAir-module
De innovatieve cleanAir-module voor dampkappen
in kringloopwerking zorgt voor een nog hoger rendement en is eenvoudig te installeren.

42

n

n

n

n

Energiebesparing.
Installatie in kringloopwerking vereist geen gaten in
de muren en behoud zo de isolatie.
Merkbaar lager geluidsniveau.
Dankzij de bijna verdubbelde filteroppervlakte is
de module geluidsarm (-3 dB (A) in vergelijking met
traditionele kringloopsystemen).
Minder geur, eliminatie van vet.
Dankzij de grotere filteroppervlakte kan de module tot
95% van de geuren neutraliseren. En ook de vetverwijdering evenaart die van een dampkap in luchtafvoer.
Snelle en eenvoudige installatie.
- Geen opening in de muur.
- Zodra de module is gemonteerd, kan de filtereenheid op het verbindingsstuk worden aangesloten.
- Plaats vervolgens de filter en de inox afscherming.

Dampkappen van Siemens.
Een frisse wind in de keuken.

climateControl sensor

Home Connect

Een ideale frisse lucht in de keuken.
Verborgen in het afvoerkanaal meet deze de stoomintensiteit en het vetgehalte en past automatisch de
afvoerwerking aan.
n Werkt nog 10 minuten nadat het koken is gestopt.

Home is where your je app is. Bedien je dampkap
waar en wanneer je maar wilt. (zie p. 5)

n

cookConnect system
Wanner de kookplaat en dampkap in perfecte
harmonie zijn.
n Directe communicatie tussen kookplaat en dampkap
via een draadloze module voor een perfecte harmonie en optimale ventilatie.
n Zodra de kookplaat is geactiveerd, schakelt de dampkap automatisch in en past de climateControl sensor
de afvoersnelheid aan indien nodig.
n De werking van de dampkap wordt geregeld via het
bedieningspaneel van de kookplaat.

Filters
n

cleanAir Plus-filters.
- Verwijdert tot 99% van de pollen in de lucht en
vermindert tot 90 % van de geuren - inclusief visgeur.
- Deze filter moet om de 12 tot 18 maanden worden
vervangen.

n

Regenereerbare filters.
- Filters ontworpen voor dagelijks gebruik gedurende
10 jaar.

iQdrive
Krachtige motor met BLDC-technologie.
n Aangedreven door een permanente magneet, oefent
de iQdrive motor geen mechanische wrijving uit.
n Robuuste, stille en duurzame motor.
n Krachtig, energiezuinig afvoersysteem.

LED-verlichting*
n

Duurzaam, efficiënt en zuinig.

Randafzuiging
Een gezond vetarm recept voor uw keuken.
n Met een absorptiepercentage van meer dan 90 %
filtert de randafzuiging meer vet uit kookdampen
dan traditionele toestellen.

Geurreductie
100 %

95 %

q

De inlaat- en aanzuiglucht
hebben dezelfde temperatuur

q

Verlies van warme of koele lucht

40 %
20 %

98 %

1)

Luchtafvoer

Luchtafvoer
Luchtinlaat-/buitenluchttemperatuur:
bijv. winter -5°C / zomer 30°C
Aanzuigluchttemperatuur: 20°C

70 %

1)

Kringloopwerking
met cleanAirkringloopmodule

Kringloopwerking
Luchtinlaattemperatuur: 20°C
Aanzuigluchttemperatuur: 20°C

60 %

Conventionele
kringloopwerking

80 %

0%
1) Afmetingen overeenkomstig de Europese norm IEC 61591: 1997 + A1:20055

* Geldig op alle toestellen (behalve glassdraftAir).
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Tussenbouwdampkap
60 cm

Afvoergroep
55 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type
Kleur
Breedte
Luchtafvoer / Kringloopwerking
iQdrive
Luchtafvoer 2): normaal / intensief
Geluidsniveau3) (normale werking)
climateControl sensor
LED-verlichting
Home Connect / cookConnect system
Diversen

LB 55565
iQ300
€ 369,99*
C
Afvoer

NAT

LE 66 MAC 00
iQ100
€ 409,99*
B
Tussenbouw

Made in
Germany

–

–

55 cm
n/n

n/n

60 cm

–

–

362 m3 /u / 618 m3 /u
56 dB

625 m3 /u / –
70 dB

–

–

n

n

–/–

–/–

–

–

Onderbouwdampkappen
60 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type
Kleur
Breedte
Luchtafvoer / Kringloopwerking
iQdrive
Luchtafvoer 2): normaal / intensief
Geluidsniveau3) (normale werking)
climateControl sensor
LED-verlichting
Home Connect / cookConnect system
Diversen

90 cm
LU 63 LCC20
iQ100
€ 219,99*
D
Onderbouw
Wit
60 cm
n/n

NAT

44

KOKEN

LU 63 LCC50
iQ100
€ 269,99*
D
Onderbouw
Inox
60 cm
n/n

NAT

LU 93 LCC20
iQ300
€ 269,99*
D
Onderbouw
Wit
90 cm
n/n

–

–

–

350 m3 /u / –
72 dB

350 m3 /u / –
72 dB

350 m3 /u / –
72 dB

–

–

–

n

n

n

–/–

–/–

–/–

–

–

–

Uitschuifbare
dampkappen
60 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type
Kleur
Breedte
Luchtafvoer / Kringloopwerking
iQdrive
Luchtafvoer 2): normaal / intensief
Geluidsniveau3) (normale werking)
climateControl sensor
LED-verlichting
Home Connect / cookConnect system
Diversen

NAT

NAT

90 cm
LI 67SA 531
iQ300
€ 649,99*
A
Uitschuifbaar

NAT
Made in
Germany

LI 97SA 531
iQ300
€ 759,99*
A
Uitschuifbaar

–

–

60 cm
n/n

n/n

NAT
Made in
Germany

90 cm

n

n

399 m3 /u / 728 m3 /u
53 dB

397 m3 /u / 729 m3 /u
53 dB

–

–

n

n

–/–

–/–

–

–

1) Op

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E. – 2) Luchtafvoer DIN/EN 61591 – 3) In dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

Decoratieve
wanddampkappen
90 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type
Kleur
Breedte
Luchtafvoer / Kringloopwerking
iQdrive
Luchtafvoer 2): normaal / intensief
Geluidsniveau3) (normale werking)
climateControl sensor
LED-verlichting
Home Connect / cookConnect system
Diversen

filterafdekking
design in inox

LC 96 BHM 50
iQ300
€ 679,99*
B
Wand
Inox
90 cm
n/n

CD
Made in
Germany

LC 97BCP 50
iQ500
€ 839,99*
A
Wand
Inox
90 cm
n/n

NAT
Made in
Germany

LC 97BIP 50
iQ500
€ 1.049,99*
A
Wand
Inox
90 cm
n/n

LC 97FLP60
iQ500
€ 1.359,99*
A
Wand - flatDesign
Zwart
90 cm
n/n

NAT
Made in
Germany

–

n

n

n

438 m3 /u / 718 m3 /u
55 dB

427 m3 /u / 702 m3 /u
55 dB

394 m3 /u / 717 m3 /u
57 dB

–

–

–

–

n

n

n

n

–/–

–/–

–/–

–/–

–

–

–

ook zonder schouw mogelijk

01/12

01/12

90 cm

Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)

LJ 67BAM 60
iQ500
€ 849,99*
B

Type

Geïntegreerde design
schouwdampkap

Geïntegreerde design
schouwdampkap

Zwart
60 cm
n/n

Zwart
90 cm
n/n

Diversen

Made in
Germany

372 m3 /u / 604 m3 /u
60 dB

Geïntegreerde
design
schouwdampkap
60 cm

Kleur
Breedte
Luchtafvoer / Kringloopwerking
iQdrive
Luchtafvoer 2): normaal / intensief
Geluidsniveau3) (normale werking)
climateControl sensor
LED-verlichting
Home Connect / cookConnect system

CD

Randafzuiging

NAT
Made in
Germany

LJ 97BAM 60
iQ500
€ 899,99*
B

–

–

459 m3 /u / 749 m3 /u
63 dB /

459 m3 /u / 749 m3 /u
63 dB

NAT
Made in
Germany

–

–

n

n

–/–

–/–

Dampkap voor hangkast van
60 cm breed

Dampkap voor hangkast van
90 cm breed

Geïntegreerde design
schouwdampkap
Decoratieve dampkappen met een compact ontwerp
en extra opbergruimte voor een strak keukenontwerp.
n

n

n

Kunnen volledig in een wandkast worden geïntegreerd.
Opbergruimte aan beide zijden van de schouw
(max. 10 kg per zijde).
Volledig inklapbare glazen kap met touchControl voor
eenvoudige bediening en verbeterde dampafvoer.
Automatische in- en uitschakeling van de ventilator en
het licht door het openen en sluiten van de glazen kap.

KOKEN

n

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E. – 2) Luchtafvoer DIN/EN 61591 – 3) In dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
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Decoratieve
plafonddampkappen
90 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type
Kleur
Breedte
Luchtafvoer / Kringloopwerking
iQdrive
Luchtafvoer 2): normaal / intensief
Geluidsniveau3) (normale werking)
climateControl sensor
LED-verlichting
Home Connect / cookConnect system
Diversen

LR 97CAQ 50
iQ500
€ 1.419,99*
A
Afvoergroep
Inox
90 cm
n/n

NAT
Made in
Germany

LR 97CAQ 20
iQ500
€ 1.419,99*
A
Afvoergroep
Wit
90 cm
n/n

Made in
Germany

LR 96 CAQ 50
NAT
Made in
iQ500
Germany
€ 1.569,99*
B
Compacte afvoergroep
Inox
90 cm
n/n

LR 96 CBS 20
NAT
Made in
iQ700
Germany
€ 2.099,99*
B
Compacte afvoergroep
Wit
90 cm
n/n

n

n

n

n

458 m3 /u / 798 m3 /u
56 dB

458 m3 /u / 798 m3 /u
56 dB

434 m3 /u / 734 m3 /u
61 dB

434 m3 /u / 734 m3 /u
61 dB

–

–

–

n

n

n

n

n

n/n

n/n

n/n

n/n

–

–

Nishoogte min. 20 cm

Nishoogte min. 20 cm

Decoratieve
plafonddampkappen
105 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type
Kleur
Breedte
Luchtafvoer / Kringloopwerking
iQdrive
Luchtafvoer 2): normaal / intensief
Geluidsniveau3) (normale werking)
climateControl sensor
LED-verlichting
Home Connect / cookConnect system
Diversen

NAT

Plafonddampkappen
Decoratieve plafonddampkappen ideaal voor open keukens
met een centraal kookeiland.
LR 16 RBQ20
iQ500
€ 2.309,99*

NAT

n

Compact
- Een totale hoogte van 19 cm, dat is 10 cm minder dan een
klassieke plafonddampkap.
- Kan worden geïntegreerd in een verlaagd plafond van
minimaal 20 cm.
- Ideaal voor een standaard kamerhoogte van 2,5 m

n

Plug & Play
- Eenvoudig rechtstreeks aan het plafond te bevestigen zonder
het gebruik van zware structuren.
- Er zijn geen verlaagd plafond of uitsnijdingen nodig.
- Slechts 4 schroeven voor een snelle en eenvoudige montage.

Made in
Germany

–

Afvoergroep Plug & Play
Wit
105 cm
–/n
n

409 m3 /u / 580 m3 /u
68 dB
–
n
n/n

–

glassdraftAir system
Een tafelventilatie die een uniek ontwerp combineert met
innovatieve technologie.
n

n

n

KOKEN

n

De glassdraftAir dampkap, geïntegreerd achter de Siemens
kookplaat, wordt alleen verhoogd als het nodig is.
Dankzij de Guided Air technology ontstaat er een luchtgordijn
achter het glas dat de luchtstroom verbetert en zorgt voor
optimale ventilatieprestaties voor de volledige kookplaat.
Het glas is gemakkelijk uitneembaar en afwasbaar.
Mogelijkheid tot naadloze installatie in het werkblad om een
eenheid te creëren met een Siemens kookplaat (90 cm - Facetdesign / Inox). Een optioneel accessoire is hier nodig.
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1) Op

glassdraftAir
90 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type
Kleur
Breedte
Luchtafvoer / Kringloopwerking
iQdrive
Luchtafvoer 2): normaal / intensief
Geluidsniveau3) (normale werking)
climateControl sensor
LED-verlichting
Home Connect / cookConnect system
Diversen

LD 98 WMM 60
iQ700
€ 2.299,99*
A
Tafelventilatie
Helder glas / Zwart
90 cm
n/n

NAT
Made in
Germany

n

519 m3 /u / 833 m3 /u
62 dB
n

–
n/n

Facet-design / Inox

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E. – 2) Luchtafvoer DIN/EN 61591 – 3) In dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

De nieuwe vaatwassers van Siemens.
Ontworpen voor de toekomst.
Informatie in een oogopslag

openAssist

De op de vloer geprojecteerde informatie is perfect
leesbaar, ongeacht het materiaal en de kleur van
de vloer.

Een innovatief deuropeningssysteem.
n Een lichte druk op de deur en een sensor achter het
paneel zorgen ervoor dat de deur van de vaatwasser
soepel open gaat.
n Ideaal voor moderne inbouwkeukens zonder
handgrepen.

n

infoLight.
- Een blauw lichtje geprojecteerd tijdens het afwasproces.

n

timeLight.
- Projectie van de resterende looptijd in uren en
minuten, de programmastatus en zelfs mogelijke
foutmeldingen
- Bij activatie van de starttijduitstel aanduiding van
de resterende tijd tot de start van het programma.

Aanvullende informatie
over vaatwassers:
zie pagina’s 14 tot 17.
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Full integreerbare
vaatwassers 60 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Hoogte
Zeolith / autoOpen Dry
Warmtewisselaar
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)
Inhoud (bestekken)
vario-besteklade (3de niveau)
Type korven / glassZone / rackMatic
Info op de grond / openAssist
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)
Home Connect

SE 61HX08VE
iQ100
€ 789,99*
E
81,5 cm
–/–

VAATWASSERS

SE 63 HX 36TE
iQ300
€ 819,99*
E
81,5 cm
–/–

CD

SE 63HX42VE
iQ300
€ 889,99*
E
81,5 cm
–/–

n

n

n

9,5 liter
46 dB
13

9,5 liter
46 dB
12

9,5 liter
44 dB
13

n

–

n

vario / – / –
infoLight / –
Polinox

varioFlex / – / n
infoLight / –
Polinox

varioFlex / – / n
infoLight / –
Polinox

–

–

–

Full integreerbare
vaatwassers 60 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Hoogte
Zeolith / autoOpen Dry
Warmtewisselaar
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)
Inhoud (bestekken)
vario-besteklade (3de niveau)
Type korven / glassZone / rackMatic
Info op de grond / openAssist
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)
Home Connect

CD

CD

01/12

SE 63 HX 52AE
iQ300
€ 929,99*
D
81,5 cm
–/–

CD
Made in
Germany

SE 63 HX 52BE
iQ300
€ 949,99*
D
81,5 cm
–/–

CD
Made in
Germany

SN 63 EX14CE
iQ300
€ 1.069,99*
C
81,5 cm
–/n

CD
Made in
Germany

SN 65 ZX 54CE
iQ500
€ 1.339,99*
C
81,5 cm
n/–

n

n

n

n

9,5 liter
46 dB
13

9,5 liter
44 dB
13

9,5 liter
41 dB
14

n

n

flex / – / n
infoLight / –
Inox

9,5 liter
44 dB
13
– (verkrijgbaar in optie)
flex / – / n
infoLight / –
Inox

flex / – / n
infoLight / –
Inox

flexComfort / n / n
timeLight / –
Inox

–

–

n

n

–

CD
Made in
Germany

Displays
Full integreerbare
vaatwassers 60 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Hoogte
Zeolith / autoOpen Dry
Warmtewisselaar
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)
Inhoud (bestekken)
vario-besteklade (3de niveau)
Type korven / glassZone / rackMatic
Info op de grond / openAssist
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)
Home Connect

A
G

A

SN 85 TX00CE
iQ500
€ 1.559,99*
A
81,5 cm
n/n

NAT
Made in
Germany

SN 87 YX01CE
iQ700
€ 1.569,99*
B
81,5 cm
n/n

n

n

9,5 liter
44 dB
14

9,5 liter
43 dB
14

n

n

flexComfort / n / n
timeLight / n
Inox

flexComfort Pro / n / n
timeLight / n
Inox

n

n

n

iQ100

n

iQ300

n

iQ500

n

iQ700

CD
Made in
Germany

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

48

1) Op

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

SL 63 HX 52CE
iQ300
€ 1.029,99*
D
86,5 cm
–/–

n

n

9,5 liter
46 dB
12

9,5 liter
46 dB
14

–

flex /
infoLight / –
Inox

–

–

G

n

–/n

A

SX 85 TX00CE
iQ500
€ 1.609,99*
A
86,5 cm
n/n

Voor de werkbladhoogte van moderne
keukens.
5 cm meer binnenruimte en 10 % meer
volume in vergelijking met een vaatwasser met een hoogte van 81,5 cm.
Maximum diameter van de borden in cm

Maximum diameter van de borden in cm

81,5 cm hoogte

varioFlex /
infoLight / –
Polinox

86,5 cm hoog
n

n

–/n

A

CD
Made in
Germany

NAT
Made in
Germany

SX 87 YX01CE
iQ700
€ 1.619,99*
B
86,5 cm
n/n

n

n

9,5 liter
44 dB
14

9,5 liter
43 dB
14

n

n

flexComfort / n / n
timeLight / n
Inox

flexComfort Pro / n / n
timeLight / n
Inox

n

n

CD
Made in
Germany

VAATWASSERS

Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Hoogte
Zeolith / autoOpen Dry
Warmtewisselaar
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)
Inhoud (bestekken)
vario-besteklade (3de niveau)
Type korven / glassZone / rackMatic
Info op de grond / openAssist
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)
Home Connect

CD

vaatwassers ZONDER vario-lade

Full integreerbare
vaatwassers 60 cm

SL 63 HX 36TE
iQ300
€ 869,99*
E
86,5 cm
–/–

01/12

86,5 cm dhoogte

Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Hoogte
Zeolith / autoOpen Dry
Warmtewisselaar
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)
Inhoud (bestekken)
vario-besteklade (3de niveau)
Type korven / glassZone / rackMatic
Info op de grond / openAssist
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)
Home Connect

01/12

vaatwassers ZONDER vario-lade

Full integreerbare
vaatwassers 60 cm

Vaatwasser SR 65 ZX 23ME

Full integreerbare
vaatwasser 45 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Hoogte
Zeolith / autoOpen Dry
Warmtewisselaar
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)
Inhoud (bestekken)
vario-besteklade (3de niveau)
Type korven / glassZone / rackMatic
Info op de grond / openAssist
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)
Home Connect

SR 65 ZX 23ME
iQ500
€ 1.199,99*
C
81,5 cm
n/–

NAT

n

9,5 liter
43 dB
10
n

varioFlexPro / – / n
timeLight / –
Inox
n

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.
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LES LAVE-VAISSELLE

Integreerbare
vaatwassers 60 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Hoogte
Zeolith / autoOpen Dry
Warmtewisselaar
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)
Inhoud (bestekken)
vario-besteklade (3de niveau)
Type korven / glassZone / rackMatic
Info op de grond / openAssist
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)
Home Connect

SE 53 HS 60CE
iQ300
€ 999,99*
D
81,5 cm
–/–

NAT
Made in
Germany

SN 53 ES14AE
iQ300
€ 1.019,99*
C
81,5 cm
–/n

CD
Made in
Germany

SN 55 ZS 48CE
iQ500
€ 1.279,99*
C
81,5 cm
n/–

n

n

n

9,5 liter
44 dB
14

9,5 liter
44 dB
13

9,5 liter
42 dB
14

n

–

n

flex / – / n
–/–
Inox

flex / – / n
–/–
Inox

–/–

–

n

n

CD
Made in
Germany

flexComfort / n / n
Inox

Met
emotionLight

VAATWASSERS

Integreerbare
vaatwassers 60 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Hoogte
Zeolith / autoOpen Dry
Warmtewisselaar
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)
Inhoud (bestekken)
vario-besteklade (3de niveau)
Type korven / glassZone / rackMatic
Info op de grond / openAssist
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)
Home Connect

A
G

A

SN 55 TS 00CE
iQ500
€ 1.459,99*
A
81,5 cm
n/n

NAT
Made in
Germany

SN 57 YS 01CE
iQ700
€ 1.469,99*
B
81,5 cm
n/n

n

n

9,5 liter
44 dB
14

9,5 liter
43 dB
14

n

n

flexComfort / n / n
–/–
Inox

–/–

n

n

CD
Made in
Germany

flexComfort Pro / n / n
Inox

Displays vaatwassers 60 cm
n

iQ300

n

iQ500

n

iQ700

Integreerbare
vaatwasser 45 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Hoogte
Zeolith / autoOpen Dry
Warmtewisselaar
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)
Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW)
Inhoud (bestekken)
vario-besteklade (3de niveau)
Type korven / glassZone / rackMatic
Info op de grond / openAssist
Materiaal van de kuip (garantie, zie p.15)
Home Connect

SR 55 ZS11ME
iQ500
€ 1.149,99*
C
81,5 cm
n/–
9,5 liter
43 dB
10

CD

n

varioFlexPro / – / n
–/–

Inox
n

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
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1) Op

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

VAATWASSERS

Siemens-technologie voor een maximale
bescherming van uw levensmiddelen.
modularFit

(zie pagina 56)

Een koel-vriescombinatie à la carte.
n De mogelijkheid om een integreerbare koelkast
zonder vriesvak te combineren met een integreerbare diepvriezer iQ500 of iQ700.
n Combinatie als combi-bottom (boven elkaar) of
side-by-side (naast elkaar).
n De antiCondensation technologie voorkomt vochtophoping tussen twee toestellen.

softClose Door
Hulp bij het sluiten van de deuren.
n Een demping is geïntegreerd in alle scharnieren
voor zacht en gedempt sluiten.
n Zelfs als het voorpaneel erg zwaar is, zal de deur
gemakkelijk en veilig sluiten gedurende de hele
levensduur van het toestel.

Aanvullende informatie
over koelkasten en diepvriezers:
zie pagina’s 18 tot 21.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.
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Koelkasten
88 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type
Hoogte
Type deur / softClose Door
noFrost / lowFrost
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C
Netto-inhoud versruimte 0°C
Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4
Versruimte / Aantal laden
easyAccess shelves
varioZone / bigBox
modularFit

KI 18 RNSF 0
iQ100
€ 679,99*
F
Koelkast
88 cm
Mobiele / –
–/–
150 liter

SD

KI 18 LNSF 0
SD
Made in
iQ100
Germany
€ 749,99*
F
Koelkast met diepvriezer
88 cm
Mobiele / –
–/–
112 liter

KI 18 RNFF 1
iQ100
€ 769,99*
F
Koelkast
88 cm
Vaste / –
–/–
150 liter

–

–

–

–

–

–

–

–/–

17 liter
–/–

–/–

hyperFresh Plus / 1

–

–

–

n

–/–

–/–

–/–

–/–

–

–

–

n

Made in
Germany

CD
Made in
Germany

KI 21RADD 0
iQ500
€ 1.149,99*
F
Koelkast
88 cm
Vaste / n
–/–
144 liter

CD
Made in
Germany

Vaste deur / Mobiele deur
n

KOELING

n

Koelkasten
102,5 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type
Hoogte
Type deur / softClose Door
noFrost / lowFrost
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C
Netto-inhoud versruimte 0°C
Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4
Versruimte / Aantal laden
easyAccess shelves
varioZone / bigBox
modularFit

KI 31RAFF 0
iQ500
€ 889,99*
F
Koelkast
102,5 cm
Vaste / –
–/–
172 liter

NAT
Made in
Germany

Twee soorten montage voor de meubeldeur:
- de glijbevestigingstechniek (mobiele deur).
- de vlakscharniertechniek (vaste deur).
Met vlakscharniertechniek (vaste scharnieren):
- deuropening tot een hoek van 115°, die kan worden beperkt
tot 90°.
- automatisch sluiten van de deur vanaf een openingshoek
van 20°.
- Geen scharnieren nodig; de kastdeur is rechtstreeks bevestigd
aan de deur van de koelkast.

Koelkast

Koelkast

Scharnier van
de koelkast

Scharnier van
de koelkast

–
–

hyperFresh Plus / 1

Vast
Aanhechtingspunt

n

–/–
n

Vaste deur / Vlakscharniertechniek

Glijscharnier

Scharnier van
het meubel

Mobiele deur / Glijbevestigingstechniek

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. – ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW inbegrepen.
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1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.
De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Koelkasten
122,5 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type
Hoogte
Type deur / softClose Door
noFrost / lowFrost
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C
Netto-inhoud versruimte 0°C
Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4
Versruimte / Aantal laden
easyAccess shelves
varioZone / bigBox
modularFit

KI 24 RNSF 0
iQ100
€ 789,99*
F
Koelkast
122,5 cm
Mobiele / –
–/–
221 liter

NAT
Made in
Germany

KI 24 RNFF 1
iQ100
€ 889,99*
F
Koelkast
122,5 cm
Vaste / –
–/–
221 liter

CD
Made in
Germany

KI 24 LNSF 0
NAT
Made in
iQ100
Germany
€ 889,99*
F
Koelkast met diepvriezer
122,5 cm
Mobiele / –
–/–
183 liter

KI 24 LNFF 1
CD
Made in
iQ100
Germany
€ 939,99*
F
Koelkast met diepvriezer
122,5 cm
Vaste / –
–/–
183 liter

–

–

–

–

–

–

–/–

–/–

17 liter
–/–

17 liter
–/–

–

–

–

–

–/–

–/–

–/–

–/–

–

–

–

–

KI 42 LAFF 0
NAT
Made in
iQ500
Germany
€ 999,99*
F
Koelkast met diepvriezer
122,5 cm
Vaste / –
–/–
180 liter

KI 41RADF 0
iQ500
€ 1.099,99*
F
Koelkast
122,5 cm
Vaste / n
–/–
211 liter

Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type
Hoogte
Type deur / softClose Door
noFrost / lowFrost
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C
Netto-inhoud versruimte 0°C
Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4
Versruimte / Aantal laden
easyAccess shelves
varioZone / bigBox
modularFit

KI 41RAFF 0
iQ500
€ 959,99*
F
Koelkast
122,5 cm
Vaste / –
–/–
211 liter

NAT
Made in
Germany

–

–

–

–

–

hyperFresh Plus / 1

15 litres
hyperFresh Plus / 1

n

n

n

–/–

–/–

–/–

n

–

n

KOELING

Koelkasten
122,5 cm
NAT
Made in
Germany

hyperFresh Plus / 1

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. – ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.
De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
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Koelkasten
140 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type
Hoogte
Type deur / softClose Door
noFrost / lowFrost
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C
Netto-inhoud versruimte 0°C
Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4
Versruimte / Aantal laden
easyAccess shelves
varioZone / bigBox
modularFit

KI 51RADF 0
iQ500
€ 1.159,99*
F
Koelkast
140 cm
Vaste / n
–/–
247 liter

NAT

KI 52 LADE 0
NAT
Made in
iQ500
Germany
€ 1.309,99*
E
Koelkast met diepvriezer
140 cm
Vaste / n
–/–
213 liter

Made in
Germany

KI 51FADE 0
iQ700
€ 1.369,99*
E
Koelkast
140 cm
Vaste / n
–/–
159 liter
61 liter

–

–

–

–

hyperFresh Plus / 1

15 litres
hyperFresh Plus / 1

n

n

n

–/–

–/–

–/–

n

–

n

NAT
Made in
Germany

hyperFresh Premium / 2

KOELING

hyperFresh Premium-laden rond 0°C (zie p.20)

Koelkasten
177,5 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type
Hoogte
Type deur / softClose Door
noFrost / lowFrost
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C
Netto-inhoud versruimte 0°C
Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4
Versruimte / Aantal laden
easyAccess shelves
varioZone / bigBox
modularFit

KI 81RVFF 0
iQ300
€ 1.049,99*
F
Koelkast
177,5 cm
Vaste / –
–/–
319 liter

CD
Made in
Germany

KI 82 LAFF 0
NAT
Made in
iQ500
Germany
€ 1.209,99*
F
Koelkast met diepvriezer
177,5 cm
Vaste / –
–/–
252 liter

–

–

–

34 liter
hyperFresh Plus / 1

–/–
–

n

–/–

–/–

–

–

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. – ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW inbegrepen.
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1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.
De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

hyperFresh Plus-lade (zie p.20)

Koelkasten
177,5 cm
Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type
Hoogte
Type deur / softClose Door
noFrost / lowFrost
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C
Netto-inhoud versruimte 0°C
Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4
Versruimte / Aantal laden
easyAccess shelves
varioZone / bigBox
modularFit

KI 81RAFE 0
iQ500
€ 1.099,99*
E
Koelkast
177,5 cm
Vaste / –
–/–
319 liter

NAT
Made in
Germany

–

KI 81RADE 0
iQ500
€ 1.299,99*
E
Koelkast
177,5 cm
Vaste / n
–/–
319 liter

NAT
Made in
Germany

hyperFresh-lade (zie p.20)

–

–

–

hyperFresh Plus / 1

hyperFresh Plus / 1

n

n

–/–

–/–

n

n

Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type
Hoogte
Type deur / softClose Door
noFrost / lowFrost
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C
Netto-inhoud versruimte 0°C
Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4
Versruimte / Aantal laden
easyAccess shelves
varioZone / bigBox
modularFit

KI 87 VVSE 0
iQ300
€ 1.099,99*
E
Combi-bottom
177,5 cm
Mobiele / –
–/n
200 liter

CD
Made in
Germany

KI 86 VVFE 0
iQ300
€ 1.179,99*
E
Combi-bottom
177,5 cm
Vaste / –
–/n
183 liter

CD
Made in
Germany

KI 86 NVSE 0
iQ300
€ 1.349,99*
E
Combi-bottom
177,5 cm
Mobiele / –
n/–
184 liter

–

–

–

70 liter
hyperFresh / 1

84 liter
hyperFresh / 1

76 liter
hyperFresh / 1

–

–

–

–/n

–/n

n/–

–

–

–

KOELING

Combi-bottom
177,5 cm
CD
Made in
Germany

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. – ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.
De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
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Diepvriezer
177,5 cm

Onderbouwkoelkast 82 cm

Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type
Hoogte
Type deur / softClose Door
noFrost / lowFrost
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C
Netto-inhoud versruimte 0°C
Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4
Versruimte / Aantal laden
easyAccess shelves
varioZone / bigBox
modularFit

GI 81NACF 0
iQ500
€ 1.599,99*
F
Diepvriezer
177,5 cm
Vaste / n
n/–

NAT

Referentie
Reeks
Prijs op 01/10/2021 (BTW en Recupel incl.)
Energie-efficiëntieklasse1)
Type
Hoogte
Type deur / softClose Door
noFrost / lowFrost
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C
Netto-inhoud versruimte 0°C
Netto-inhoud diepvriesgedeelte 4
Versruimte / Aantal laden
easyAccess shelves
varioZone / bigBox
modularFit

Made in
Germany

–
–

212 liter
–/–
–
n / n (2)
n

KU 15 RADF 0
NAT
Made in
iQ500
Germany
€ 939,99*
F
Koelkast
82 cm (nisbreedte 60 cm)
Vaste / n
–/–
137 liter
–
–
–/–
–
–/–
–

modularFit
n

Verticale combinatie in combi-bottom.
- De koelkast (zonder vriesvak) van 88 tot 140 cm hoogte dient altijd bovenop
de diepvriezer van 72 tot 88 cm ingebouwd te worden.
- De totale installatiehoogte hangt af van de dikte van het paneel tussen
koelkast en diepvriezer.

212 cm

178 cm

KOELING

n

Horizontale combinatie in Side-by-Side.
- 3 hoogtes mogelijk (102,5, 122,5 of 177,5 cm) met de koelkast zonder
vriesvak links en diepvriezer rechts of omgekeerd.

72 cm + 140 cm

88 cm + 122 cm

72 cm + 122 cm

88 cm + 102 cm

88 cm + 88 cm

72 cm + 102 cm

72 cm + 88 cm

160 cm

177,5 cm + 177,5 cm

122,5 cm + 122,5 cm
102,5 cm + 102,5 cm

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. – ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW inbegrepen.
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1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.
De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Editie

10/2021

extraKlasse-toestellen
Siemens 10 / 2021
Deze toestellen maken deel uit van het selectief distributieprogramma van BSH en kunnen enkel onder bepaalde
voorwaarden verkregen worden. De Account Managers van BSH kunnen hierover verder toelichting geven.
siemens-home.bsh-group.com/be
Breng de toekomst binnen.

Siemens Home Appliances

G R A T I S*
(Waarde: € 89,99 BTW incl. per toestel na
online registratie)

* Niet geldig voor espresso-automaten
57

15/11

V R I J S TA A N D

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

powerSpeed 59'

Beschikbaar
tot
30/11/2021

WM 6HXK90FG
iQ700 Wasmachine – i-Dos
Uw extraKlasse
voordelen

n
n

n
n

Algemene informatie

n
n

WASMACHINES

n
n

n

Programma’s

n
n

Opties
n
n

n

n

n

n

n

n

n
n

Uitrusting en comfort

n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Afmetingen (H x B x D)

n

1) Op

58

Made in
Germany

powerSpeed 59'

€ 1.189,99*

Design n aquaStop
Siemens Verlengde Waarborg

WM 6 HXK 91FG
iQ700 Wasmachine – i-Dos
n
n

Energieklasse: C 1)
Inhoud: 1 - 10 kg
Max. centrifugeersnelheid 3) : 1600 tr/min
Droogefficiëntieklasse: A
Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60 2)): 67 kWu
Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60 2)): 0,671 kWu / 49 liter
Speciale programma’s: Automatic fijn, powerSpeed 59’,
Super 15’/30’, Outdoor impregneren, Trommel reinigen,
Snel/Mix, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend,
Katoen, Katoen kleur, Eco 40-60, Spoelen, Centrifugeren/
Afpompen
Home Connect: opstarten en controle vanop afstand
touchControl-toetsen: i-Dos automatische dosering, Start/Pauze
met bijvulfunctie, Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antikreuk,
Voorwas, Extra spoelen, varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u
varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort
Kinderbeveiliging

i-Dos: automatische dosering van het vloeibaar wasmiddel en
wasverzachter of van 2 verschillende wasmiddelen
Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in
kortere tijd
Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur,
centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u,
i-Dos instellingen en aanduiding van het verbruik
ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor
de start van het programma
Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog
linnen toevoegen
jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde
aan/uit functie
aquaStop met garantie
iQdrive: stille motor met lange levensduur
antiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
waterPerfect Plus
3D aquaLift-systeem
Hoeveelheidsautomaat
Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseeraanbeveling voor het wasmiddel
Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel
Zelfreinigend wasmiddelbakje
Resttijdaanduiding
Signaal bij programma-einde; multitoon
Onbalans-controlesysteem
waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen
Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie
Trommelverlichting met LED
Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek
Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak
Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar
84,8 x 59,8 x 63,2 cm

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. –

Made in
Germany

n
n
n
n
n
n

n

n
n

n
n

n

n

n

n

n

n

n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n

2) Verbruik

€ 1.189,99*

Design n aquaStop
Siemens Verlengde Waarborg
Energieklasse: B1)
Inhoud: 1 - 10 kg
Max. centrifugeersnelheid 3) : 1600 tr/min
Droogefficiëntieklasse: A
Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60 2)): 59 kWu
Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60 2)): 0,592 kWu / 47 liter
Speciale programma’s: Automatic fijn, powerSpeed 59’,
Super 15’/30’, Hygiene, Outdoor impregneren, Trommel
reinigen, Snel/Mix, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Katoen, Kreukherstellend, Eco 40-60, Spoelen, Centrifugeren/
Afpompen
Home Connect: opstarten en controle vanop afstand
touchControl-toetsen: i-Dos automatische dosering, Start/Pauze
met bijvulfunctie, Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antikreuk,
Voorwas, Extra spoelen, varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u
varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort
Kinderbeveiliging

i-Dos: automatische dosering van het vloeibaar wasmiddel en
wasverzachter of van 2 verschillende wasmiddelen
Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in
kortere tijd
Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur,
centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u,
i-Dos instellingen en aanduiding van het verbruik
ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor
de start van het programma
Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog
linnen toevoegen
jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde
aan/uit functie
aquaStop met garantie
iQdrive: stille motor met lange levensduur
antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
waterPerfect Plus
3D aquaLift-systeem
Hoeveelheidsautomaat
Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseeraanbeveling voor het wasmiddel
Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel
Zelfreinigend wasmiddelbakje
Resttijdaanduiding
Signaal bij programma-einde; multitoon
Onbalans-controlesysteem
waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen
Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie
Trommelverlichting met LED
Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek
Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak
Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar
84,8 x 59,8 x 63,2 cm

volgens het referentieprogramma Eco 40-60. –

3) De

aangegeven waarde is afgerond.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

01/11

V R I J S TA A N D

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

powerSpeed 59'

WM 16XM90FG
iQ700 Wasmachine
Uw extraKlasse
voordelen

n
n

n
n

Algemene informatie

n
n
n
n

n

Programma’s

n

Opties
n
n
n

n

n

n

n

n

n
n
n
n

Uitrusting en comfort

n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Afmetingen (H x B x D)
1) Op

n

Made in
Germany

€ 1.089,99*

Design n aquaStop
Siemens Verlengde Waarborg
Energieklasse: C 1)
Inhoud: 1 - 10 kg
Max. centrifugeersnelheid 3) : 1600 tr/min
Droogefficiëntieklasse: A
Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60 2)): 67 kWu
Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60 2)): 0,671 kWu / 49 liter
Speciale programma’s: powerSpeed 59’, Super 15’/30’, Outdoor
impregneren, Donkere was, Trommel reinigen, Snel/Mix,
Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend, Katoen,
Katoen kleur, Eco 40-60, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen

touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie,
Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antivlekken-systeem,
Antikreuk, Voorwas, Extra spoelen, Inweken, varioSpeed en
Eindtijduitstel tot 24 u
varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort
stainRemoval system: antivlekken-systeem voor 4 vlekken
Kinderbeveiliging
Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in
kortere tijd
Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur,
centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u,
antivlekken-systeem en aanduiding van het verbruik
ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor
de start van het programma
Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog
linnen toevoegen
jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde
aan/uit functie
aquaStop met garantie
iQdrive: stille motor met lange levensduur
antiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
waterPerfect Plus
3D aquaLift-systeem
Hoeveelheidsautomaat
Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseeraanbeveling voor het wasmiddel
Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel
Zelfreinigend wasmiddelbakje
Resttijdaanduiding
Signaal bij programma-einde; multitoon
Onbalans-controlesysteem
waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen
Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie
Trommelverlichting met LED
Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek
Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak
Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar

84,8 x 59,8 x 63,2 cm

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. –

2) Verbruik

Made in
Germany

powerSpeed 59'

WM 16 XM 91FG
iQ700 Wasmachine
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volgens het referentieprogramma Eco 40-60. –

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

€ 1.089,99*

Design n aquaStop
Siemens Verlengde Waarborg
Energieklasse: B1)
Inhoud: 1 - 10 kg
Max. centrifugeersnelheid 3) : 1600 tr/min
Droogefficiëntieklasse: A
Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60 2)): 59 kWu
Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60 2)): 0,592 kWu / 47 liter
Speciale programma’s: powerSpeed 59’, Super 15’/30’, Hygiene,
Outdoor impregneren, Donkere was, Trommel reinigen,
Snel/Mix, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend,
Katoen, Eco 40-60, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen

touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie,
Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antivlekken-systeem,
Antikreuk, Voorwas, Extra spoelen, Inweken, varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u
varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort
stainRemoval system: antivlekken-systeem voor 4 vlekken
Kinderbeveiliging
Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in
kortere tijd
Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur,
centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u,
antivlekken-systeem en aanduiding van het verbruik
ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor
de start van het programma
Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog
linnen toevoegen
jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde
aan/uit functie
aquaStop met garantie
iQdrive: stille motor met lange levensduur
antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
waterPerfect Plus
3D aquaLift-systeem
Hoeveelheidsautomaat
Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseeraanbeveling voor het wasmiddel
Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel
Zelfreinigend wasmiddelbakje
Resttijdaanduiding
Signaal bij programma-einde; multitoon
Onbalans-controlesysteem
waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen
Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie
Trommelverlichting met LED
Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek
Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak
Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar

84,8 x 59,8 x 63,2 cm

3) De

aangegeven waarde is afgerond.
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WASMACHINES

powerSpeed 59'

Beschikbaar
tot
15/11/2021

V R I J S TA A N D

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

A
G

A

Made in
Germany

Made in
Germany

powerSpeed 59'

WM 16XM05FG
iQ700 Wasmachine
Uw extraKlasse
voordelen

n
n

n
n

Algemene informatie

n
n

WASMACHINES

n
n

n

Programma’s

n

Opties

n
n
n

n

n

n

n

n

n
n
n
n

Uitrusting en comfort

n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Afmetingen (H x B x D)

n

1) Op

60

powerSpeed 59'

€ 989,99*

Design n aquaStop
Siemens Verlengde Waarborg

n
n

Energieklasse: C 1)
Inhoud: 1 - 9 kg
Max. centrifugeersnelheid 3) : 1600 tr/min
Droogefficiëntieklasse: A
Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60 2)): 65 kWu
Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60 2)): 0,649 kWu / 48 liter
Speciale programma’s: powerSpeed 59’, Super 15’/30’, Outdoor
impregneren, Donkere was, Trommel reinigen, Snel/Mix,
Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend, Katoen,
Katoen kleur, Eco 40-60, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen

touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie,
Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antivlekken-systeem,
Antikreuk, Voorwas, Extra spoelen, Inweken, varioSpeed en
Eindtijduitstel tot 24 u
varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort
stainRemoval system: antivlekken-systeem voor 4 vlekken
Kinderbeveiliging

Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in
kortere tijd
Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur,
centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u,
antivlekken-systeem en aanduiding van het verbruik
ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor
de start van het programma
Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog
linnen toevoegen
jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde
aan/uit functie
aquaStop met garantie
iQdrive: stille motor met lange levensduur
antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
waterPerfect Plus
3D aquaLift-systeem
Hoeveelheidsautomaat
Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseeraanbeveling voor het wasmiddel
Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel
Zelfreinigend wasmiddelbakje
Resttijdaanduiding
Signaal bij programma-einde; multitoon
Onbalans-controlesysteem
waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen
Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie
Trommelverlichting met LED
Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek
Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak
Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar

84,5 x 59,8 x 63,2 cm

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. –

WM 14 VM 09FG
iQ700 Wasmachine
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2) Verbruik

€ 1.039,99*

Design n aquaStop
Siemens Verlengde Waarborg
Energieklasse: A 1)
Inhoud: 1 - 9 kg
Max. centrifugeersnelheid 3) : 1400 tr/min
Droogefficiëntieklasse: A
Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60 2)): 48 kWu
Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60 2)): 0,484 kWu / 48 liter
Speciale programma’s: powerSpeed 59’, Super 15’/30’, Outdoor
impregneren, Donkere was, Trommel reinigen, Snel/Mix,
Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend, Katoen,
Eco 40-60, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen

touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie,
Temperatuur, Centrifugeersnelheid, Antivlekken-systeem,
Antikreuk, Voorwas, Extra spoelen, Inweken, varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u
varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort
stainRemoval system: antivlekken-systeem voor 4 vlekken
Kinderbeveiliging

Systeem powerSpeed: een nog beter wasresultaat in
kortere tijd
Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur,
centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u,
antivlekken-systeem en aanduiding van het verbruik
ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor
de start van het programma
Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog
linnen toevoegen
jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde
aan/uit functie
aquaStop met garantie
iQdrive: stille motor met lange levensduur
antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
waterPerfect Plus
3D aquaLift-systeem
Hoeveelheidsautomaat
Aanduiding van de belading met onmiddellijke doseeraanbeveling voor het wasmiddel
Schuimherkenning – Aanduiding voor overdosering wasmiddel
Zelfreinigend wasmiddelbakje
Resttijdaanduiding
Signaal bij programma-einde; multitoon
Onbalans-controlesysteem
waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen
Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie
Trommelverlichting met LED
Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek
Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak
Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar

84,5 x 59,8 x 63,2 cm

volgens het referentieprogramma Eco 40-60. –

3) De

aangegeven waarde is afgerond.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

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

Uw extraKlasse
voordelen

n
n

n
n

Algemene informatie

n
n
n
n

n

Programma’s

n

n

Opties

n

€ 829,99*

Design n aquaStop
Siemens Verlengde Waarborg
Energieklasse: C 1)
Inhoud: 1 - 9 kg
Max. centrifugeersnelheid 3) : 1400 tr/min
Droogefficiëntieklasse: B
Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60 2)): 66 kWu
Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60 2)): 0,655 kWu / 44 liter
Speciale programma’s: Super 15’/30’, Outdoor impregneren,
Trommel reinigen, Overhemden, Deken, Jeans/Donkere was,
Snel/Mix, Wol/Handwas, Delicaat/Zijde, Kreukherstellend,
Katoen, Katoen kleur, Eco 40-60, Spoelen, Centrifugeren/
Afpompen
touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie,
Temperatuur, Centrifugeer-snelheid, Voorwas, Extra water,
varioSpeed en Eindtijduitstel tot 24 u
varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort
Kinderbeveiliging

WM 14 N 292FG
iQ300 Wasmachine
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Uitrusting en comfort

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Afmetingen (H x B x D)
1) Op

n

Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur,
centrifugeersnelheid, resttijd en eindtijduitstel tot 24 u,
beladingsaanbeveling en aanduiding van het verbruik
ecoInfo: aanduiding van het energieverbruik voor de start
van het programma
Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog
linnen toevoegen
softDial: programmaknop voor alle was- en speciale
programma’s
aquaStop met garantie
iQdrive: stille motor met lange levensduur
antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
waterPerfect Plus
3D aquaLift-systeem
Hoeveelheidsautomaat
Schuimherkenning
Aanduiding voor overdosering wasmiddel
Zelfreinigend wasmiddelbakje
Resttijdaanduiding
Signaal bij programma-einde; multitoon
Onbalans-controlesysteem
waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen
Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie
Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek
Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen sluithaak
Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar

84,5 x 59,8 x 63,3 cm

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. –

2) Verbruik

n
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n

n

volgens het referentieprogramma Eco 40-60. –

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

€ 769,99*

Design n aquaStop
Siemens Verlengde Waarborg
Energieklasse: C 1)
Inhoud: 1 - 8 kg
Max. centrifugeersnelheid 3) : 1400 tr/min
Droogefficiëntieklasse: B
Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60 2)): 62 kWu
Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60 2)): 0,624 kWu / 43 liter
Speciale programma’s: Donkere was, Outdoor/Impregneren,
Overhemden, Super 15’/30’, Snel/Mix, Lingerie, Wol/Handwas,
Delicaat/Zijde, Trommel reinigen, Kreukherstellend, Katoen,
Eco 40-60, Intensief, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen

touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie,
Voorwas, Water en spoelen plus, varioSpeed, Regeling
Centrifugeersnelheid/Spoelstop, Temperatuurregeling en
Eindtijduitstel tot 24 u
varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort
Kinderbeveiliging

Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur,
max. centrifugeersnelheid, resttijd en eindtijduitstel tot 24 u,
beladingsaanbeveling
Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog
linnen toevoegen
softDial: programmaknop voor alle was- en speciale
programma’s
aquaStop met garantie
iQdrive: stille motor met lange levensduur
antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
waterPerfect
3D aquaLift-systeem
Hoeveelheidsautomaat
Schuimherkenning
Resttijdaanduiding
Geluidssignaal bij afloop van het programma
Onbalans-controlesysteem
waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen
Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie
Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek
Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen
sluithaak
Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar

84,8 x 59,8 x 63,2 cm

3) De

aangegeven waarde is afgerond.
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WASMACHINES

WM 14UT90FG
iQ500 Wasmachine

V R I J S TA A N D

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

WM 14N297FG
iQ300 Wasmachine
Uw extraKlasse
voordelen

n
n

n
n

Algemene informatie

n
n

WASMACHINES

n
n

n

Programma’s

n

n

Opties

n

n
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n
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Uitrusting en comfort

n
n
n
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n
n

n

Afmetingen (H x B x D)

n

1) Op

62

€ 669,99*

Design n aquaStop
Siemens Verlengde Waarborg
Energieklasse: D 1)
Inhoud: 1 - 7 kg
Max. centrifugeersnelheid 3) : 1400 tr/min
Droogefficiëntieklasse: B
Energieverbruik per 100 cycli (Eco 40-60 2)): 69 kWu
Gewogen verbruik per cyclus (Eco 40-60 2)): 0,69 kWu / 45 liter
Speciale programma’s: Donkere was, Outdoor/Impregneren,
Overhemden, Super 15’/30’, Snel/Mix, Lingerie, Wol/Handwas,
Delicaat/Zijde, Trommel reinigen, Kreukherstellend, Katoen,
Eco 40-60, Intensief, Spoelen, Centrifugeren/Afpompen

touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Voorwas,
Extra water, varioSpeed, Regeling Centrifugeersnelheid/
Spoelstop, Temperatuurregeling en Eindtijduitstel tot 24 u
varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort
Kinderbeveiliging

Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur,
max. centrifugeersnelheid, resttijd en eindtijduitstel tot 24 u,
beladingsaanbeveling
Reload-functie: zelfs na de start van het wasprogramma nog
linnen toevoegen
softDial: programmaknop voor alle was- en speciale
programma’s
aquaStop met garantie
iQdrive: stille motor met lange levensduur
antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
waterPerfect
3D aquaLift-systeem
Hoeveelheidsautomaat
Schuimherkenning
Resttijdaanduiding
Geluidssignaal bij afloop van het programma
Onbalans-controlesysteem
Trommelreiniging met automatische herinneringsfunctie
Vulopening van 30 cm met 180° deuropeningshoek
Magnetische deurvergrendeling comfort met metalen
sluithaak
Scharnieren linksdraaiend, niet verwisselbaar

84,8 x 59,8 x 60 cm

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. –

2) Verbruik

volgens het referentieprogramma Eco 40-60. –

3) De

aangegeven waarde is afgerond.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

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

intelligent
Cleaning
System

smartFinish

WT 8HXK90FG
€ 1.239,99*
iQ700 Droogautomaat met warmtepomp 1)
Uw extraKlasse
voordelen

n
n

n
n
n

Algemene informatie

n
n

n
n
n

Programma’s

n
n

Opties

n
n

n
n

n
n
n

n
n
n
n

Uitrusting en comfort

n

n
n
n
n
n

Design n Inhoud: 1 - 9 kg n Woldroogkorf
Siemens Verlengde Waarborg
Energie-efficiëntieklasse: A+++ 2)
Inhoud: 1 - 9 kg
Jaarlijks energieverbruik: 193 kWu
Condensatie efficiëntieklasse: A
Geluidsniveau: 62 dB (A) re 1 pW

smartFinish: Business, 5 Overhemden, 1 Overhemd
intelligentDry
Speciale programma‘s: smartFinish, Wol/Schoenen in korf, Mix,
Outdoor, Handdoeken, Lingerie, Super 40’, Timerprogramma
warm, Katoen, Kreukherstellend

Home Connect: opstarten en controle vanop afstand
touchControl-toetsen: Start/Reload/Pauze, Antikreuk,
Opties Zacht drogen, Signaal, Droogtegraad, Kinderbeveiliging,
Basisinstellingen, Eindtijduitstel tot 24 u
Antikreukfase 60 of 120 min. bij afloop van het programma
Kinderbeveiliging

intelligentCleaning condenser: zelfreinigende condensor
Groot LED-display voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel
tot 24 u, speciale functies en programmaverloop
Aanduiding condensatiereservoir ledigen
Aanduiding pluizenfilter reinigen
jogDial : verlichte programmaknop met geïntegreerde
aan/uit functie
BLDC-motor
antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
autoDry: vochtgestuurde droogprogramma‘s
Signaal bij programma-einde; multitoon
softDrying system: grote inox trommel met structuur voor
een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers
in softDesign
Woldroogkorf
Trommelverlichting met LED
Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak
Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar
Aansluitset voor afvoer van het condenswater

WT 7 U 489FG
€ 999,99*
iQ500 Droogautomaat met warmtepomp 1)
n
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n
n
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Afmetingen (H x B x D)

n

84,2 x 59,8 x 65,2 cm

n

Design n A+++ n Woldroogkorf
Siemens Verlengde Waarborg
Energie-efficiëntieklasse: A+++ 2)
Inhoud: 1 - 8 kg
Jaarlijks energieverbruik: 177 kWu
Condensatie efficiëntieklasse: B
Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW

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

touchControl-toetsen: Delicaat, Signaal, Start/Reload/Pauze,
Droogtegraad, Fijninstelling, Antikreuk 60’, Antikreuk 120’,
myFavourite, Eindtijduitstel tot 24 u
Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
Kinderbeveiliging

selfCleaning condenser: zelfreinigende condensor
Groot multiTouch LED-display met de opties: Delicaat, Signaal,
Eindtijduitstel, Start/Pauze, Droogtegraad, Fijninstelling,
Antikreuk 60’, Antikreuk 120’, myFavourite
Aanduiding condensatiereservoir ledigen
Aanduiding pluizenfilter reinigen
jogDial: verlichte programmaknop met geïntegreerde
aan/uit functie
BLDC-motor
antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
autoDry: vochtgestuurde droogprogramma’s
Geluidssignaal bij afloop van het programma
softDrying system: grote inox trommel met structuur voor
een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers
in softDesign
Woldroogkorf
Trommelverlichting met LED
Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak
Deurschanier rechts, niet verwisselbaar
Aansluitset voor afvoer van het condenswater

84,2 x 59,8 x 65,2 cm

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

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

63

DROOGAUTOMATEN

intelligentDry

V R I J S TA A N D

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

smartFinish

Reverse
technology

WQ 33G2C9FG
€ 939,99*
iQ500 Droogautomaat met warmtepomp 1)
Uw extraKlasse
voordelen

n
n

n
n

DROOGAUTOMATEN

n

Algemene informatie

n
n

n
n

Programma’s

n

n
n

Opties

n

n

n

n
n
n

n
n
n

Uitrusting en comfort

n
n

n
n
n
n
n

Afmetingen (H x B x D)

n

Design n Woldroogkorf
Siemens Verlengde Waarborg

n
n

Energie-efficiëntieklasse: A+++ 2)
Inhoud: 1 - 8 kg
Jaarlijks energieverbruik: 176 kWu
Condensatie efficiëntieklasse: A
Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW

n
n
n
n
n

smartFinish: Business, 5 Overhemden, 1 Overhemd
Speciale programma‘s: Bedlinnen (Reverse technology),
Wol/Schoenen in korf, Mix, Hygiene, Outdoor, Handdoeken,
Tijdprogramma warm, Katoen, Katoen Eco, Kreukherstellend,
Super 40’, Overhemden

touchControl-toetsen: Start/Reload/Pauze, Delicaat, Antikreuk,
Programmaduur, Droogtegraad, Signaal, Eindtijduitstel tot 24 u
Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma
Halve belading voor kleine hoeveelheden
Kinderbeveiliging

easyClean condenser voor een gemakkelijke reiniging van
de condensor
LED-display (high) voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel
tot 24 u, programmaverloop en speciale functies
Aanduiding condensatiereservoir ledigen
Aanduiding pluizenfilter reinigen
softDial: volelektronische éénknopsbediening voor
alle programma’s
BLDC-motor
antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
autoDry: vochtgestuurde droogprogramma’s
Geluidssignaal bij afloop van het programma
softDrying system: grote inox trommel met structuur voor
een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers
in softDesign
Woldroogkorf
Trommelverlichting met LED
Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak
Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar
Aansluitset voor afvoer van het condenswater

84,2 x 59,8 x 65,2 cm

n

n

n
n
n

n

n

n
n
n

n
n
n
n

n
n
n
n
n

n

1
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WQ 41 G 290FG
€ 899,99*
iQ500 Droogautomaat met warmtepomp1)
Design n Woldroogkorf
Siemens Verlengde Waarborg
Energie-efficiëntieklasse: A++ 2)
Inhoud: 1 - 9 kg
Jaarlijks energieverbruik: 259 kWu
Condensatie efficiëntieklasse: B
Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW

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

touchControl-toetsen: Start/Reload/Pauze, Delicaat, Antikreuk,
Programmaduur, Droogtegraad, Signaal, Eindtijduitstel tot 24 u
Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma
Halve belading voor kleine hoeveelheden
Kinderbeveiliging

easyClean condenser voor een gemakkelijke reiniging van
de condensor
LED-display (high) voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel
tot 24 u, programmaverloop en speciale functies
Aanduiding condensatiereservoir ledigen
Aanduiding pluizenfilter reinigen
softDial: volelektronische éénknopsbediening voor
alle programma’s
antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
autoDry: vochtgestuurde droogprogramma’s
Geluidssignaal bij afloop van het programma
softDrying system: grote inox trommel met structuur voor
een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers
in softDesign
Woldroogkorf
Trommelverlichting met LED
Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak
Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar
Aansluitset voor afvoer van het condenswater

84,2 x 59,8 x 65,2 cm

Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C.
De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.
2) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A +++ tot D.
* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

n

Design.
De vormgeving van de extraKlasse wasmachines en droogautomaten is met extra zorg
behandeld. Zo kreeg o.a. de vulopening een
aluminium toepassing, zodat de toestellen
van een look genieten die niet onopgemerkt
kan blijven.

n

Woldroogkorf.
De woldroogkorf die uw fijn wasgoed beschermt, kan uiterst makkelijk in de trommel
worden vastgezet. Uw wollen pulletjes zijn er
veilig: ze worden er niet door mechanische
bewegingen belast. Ook sportschoenen,
stoffen knuffels en speelgoed kunt u op
deze manier drogen – heel wat sneller en
bovendien in alle zekerheid.

n

Easy opening handgreep.
Deze speciale handgreep vergemakkelijkt
het openen van de deur van de diepvriezer,
met het airChannel system. Aangezien
het design van deze extraKlasse toestellen
bijzonder verzorgd is, wordt deze aluminium
handgreep niet alleen gekenmerkt door zijn
bruikbaarheid, maar ook door zijn esthetiek.

n

Gratis Siemens Verlengde Waarborg.
Geniet van 3 jaar zekerheid bovenop de
fabrieksgarantie van 2 jaar.
Wij bieden – exclusief voor extraKlasse –
een GRATIS Siemens Verlengde Waarborg
ter waarde van 89,99 € (BTW incl.) aan op
de huishoudtoestellen die deel uitmaken van
het gamma opgenomen in deze catalogus
(behalve espresso-automaten), enkel geldig
na online registratie op www.siemens-home.
bsh-group.com/be/nl/mysiemens.
De voordelen op een rijtje:
- 5 jaar zekerheid wat kosten voor reparatie
betreft.
- Het contract begint automatisch te lopen
na afloop van de fabrieksgarantie.
- Een kwaliteitsvolle service door technische
specialisten die speciaal voor de reparatie
van Siemens-huishoudtoestellen zijn
opgeleid.
- Alle kosten voor onderdelen, verplaatsing
en arbeidstijd worden door Siemens
gedragen.

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

WT 45HV05FG
€ 839,99*
iQ300 Droogautomaat met warmtepomp1)
Uw extraKlasse
voordelen

n
n

n
n
n

Algemene informatie

n
n

n

Design n Woldroogkorf
Siemens Verlengde Waarborg
Energie-efficiëntieklasse: A++ 2)
Inhoud: 1 - 8 kg
Jaarlijks energieverbruik: 212 kWu
Condensatie efficiëntieklasse: B
Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW

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

Programma’s

n

n
n

touchControl-toetsen: Start/Reload/Pauze, Delicaat, Antikreuk,
Programmaduur, Droogtegraad, Signaal, Eindtijduitstel tot 24 u
Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma
Kinderbeveiliging

Opties

n

n

n
n
n

n
n
n

Uitrusting en comfort

n

n
n
n
n
n

Afmetingen (H x B x D)

n

easyClean condenser voor een gemakkelijke reiniging van de
condensor
Groot LED-display voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel
tot 24 u, programmaverloop en speciale functies
Aanduiding condensatiereservoir ledigen
Aanduiding pluizenfilter reinigen
softDial: volelektronische éénknopsbediening voor
alle programma’s
antiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
autoDry: vochtgestuurde droogprogramma’s
Geluidssignaal bij afloop van het programma
softDrying system: grote inox trommel met structuur voor
een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers
in softDesign
Woldroogkorf
Trommelverlichting met LED
Comfort deurvergrendeling met metalen sluithaak
Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar
Aansluitset voor afvoer van het condenswater

84,2 x 59,8 x 65,2 cm

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

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

65

DROOGAUTOMATEN

Extras extraKlasse

V R I J S TA A N D

GRATIS

Download and install
Home Connect App

Download and install
Home Connect App

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

Made in
Germany

SN 25ZI55CE
€ 1.109,99*
iQ500 Vaatwasser met Zeolith 60 cm
Vrijstaand - Inox antiFingerprint / inoxLook
Uw extraKlasse
voordelen

n

n
n
n

Algemene informatie

n
n

n

n
n

Programma’s
n

VAATWASSERS

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Uitrusting en comfort

n
n
n

n

n
n
n

Afmetingen (H x B x D)

n

Siemens Verlengde Waarborg

66

n
n
n
n

8 programma’s: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, Kort 60°C,
Snel 45°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Voorspoelen
Favourite programma – Machine care programma
4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op
afstand), Shine & Dry, Intensieve zone, Speed on demand varioSpeed Plus
Silence on demand (via app)

Inhoud: 14 bestekken
iQdrive
Zeolith droogtechnologie
Warmtewisselaar
Glass protection technology
aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
Zelfreinigende zeef en filter
Piezo-touchControl (zwart)
emotionLight: 2 LED-lampen voor een zacht blauwachtig licht
Elektronische resttijdaanduiding in minuten
Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
vario-besteklade - 3 de niveau
flexComfort-korven met blauwe touchPoints
glassZone
easyGlide wieltjes op bovenste korf
lowFriction wheels op onderste korf en besteklade
rackStopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic
(op 3 hoogtes)
Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste
korf (8 x) – Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in
bovenste korf (2 x) – Glazenhouder in de onderste korf
Elektronische sleutelfunctie
aquaStop: garantie in geval van waterschade 2)
Binnenafwerking: inox 3)

2) Zie

SN 23 EW 14AE
iQ300 Vaatwasser 60 cm
Vrijstaand - Wit
n

Energie-efficiëntieklasse: C1)
Energieverbruik bij Eco 50°C: 75 kWu / 100 cycli
Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter / cyclus
Geluidsniveau: 40 dB (A) re 1 pW
Geluidsniveau Silence programma: 38 dB(A) re 1 pW

84,5 x 60 x 60 cm

Made in
Germany

n

n
n

n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n

n
n
n

n

€ 779,99*

Siemens Verlengde Waarborg
Energie-efficiëntieklasse: C1)
Energieverbruik bij Eco 50°C: 74 kWu / 100 cycli
Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter / cyclus
Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW

6 programma’s: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1u 65°C,
Snel 45°C, Voorspoelen
Favourite programma – Machine care programma
4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op
afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand varioSpeed Plus
Silence on demand (via app)

Inhoud: 13 bestekken
iQdrive
autoOpen dry en warmtewisselaar
Glass protection technology
aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
Zelfreinigende zeef en filter
Elektronische resttijdaanduiding in minuten
Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
flex-korven
lowFriction wheels op onderste korf
rackStopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic
(op 3 hoogtes)
Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste
korf (4 x) – Bestekrek in de bovenste korf – vario bestekkorf
in de onderste korf – Kopjeshouder in de bovenste korf (2 x)
Elektronische sleutelfunctie
aquaStop: garantie in geval van waterschade 2)
Binnenafwerking: inox 3)

84,5 x 60 x 60 cm

aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. –

3)

1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.
10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 15.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

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

Made in
Germany

SE 23HW60CE
iQ300 Vaatwasser 60 cm
Vrijstaand - Wit
n

n
n
n

Algemene informatie

n

n

n
n

Programma’s

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n

Uitrusting en comfort
n
n
n

Afmetingen (H x B x D)

1) Op
2) Zie

n

Siemens Verlengde Waarborg
Energie-efficiëntieklasse: D 1)
Energieverbruik bij Eco 50°C: 85 kWu / 100 cycli
Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter / cyclus
Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW

6 programma’s: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1u 65°C,
Snel 45°C, Voorspoelen
Favourite programma – Machine care programma
3 speciale functies: Intensieve zone, Halve belading,
varioSpeed Plus

Inhoud: 14 bestekken
iQdrive
Warmtewisselaar
Glass protection technology
aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
Zelfreinigende zeef en filter
Elektronische resttijdaanduiding in minuten
Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
vario-besteklade - 3 de niveau
flex-korven
lowFriction wheels op onderste korf en besteklade
rackStopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic
(op 3 hoogtes)
Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste
korf (4 x) – Kopjeshouder in de bovenste korf (2 x)
Elektronische sleutelfunctie
aquaStop: garantie in geval van waterschade 2)
Binnenafwerking: inox 3)

VAATWASSERS

Uw extraKlasse
voordelen

€ 739,99*

84,5 x 60 x 60 cm

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.
aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. –

3)

10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 15.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
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INBOUW

GRATIS

Download and install
Home Connect App

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

Made in
Germany

SX 65ZX67CE - Hoogte 86,5 cm
SN 65ZX67CE - Hoogte 81,5 cm
iQ500 Vaatwasser met Zeolith 60 cm
Volledig integreerbaar
Uw extraKlasse
voordelen

n

n
n
n

Algemene informatie

n
n

n

n
n

Programma’s

VAATWASSERS

n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Uitrusting en comfort

n
n
n
n
n
n
n

n

n
n

Afmetingen (H x B x D)

n
n

n

Energie-efficiëntieklasse: C1)
Energieverbruik bij Eco 50°C: 74 kWu / 100 cycli
Waterverbruik bij Eco 50°C: 7,7 liter / cyclus
Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW
Geluidsniveau Silence programma: 40 dB(A) re 1 pW

n
n
n
n

8 programma’s: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, Kort 60°C,
Snel 45°C, brilliantShine 40°C, Silence 50°C, Voorspoelen
Favourite programma – Machine care programma
4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op
afstand), Shine & Dry, Intensieve zone, Speed on demand varioSpeed Plus
Silence on demand (via app)

Inhoud: 13 bestekken
iQdrive
Zeolith droogtechnologie
Warmtewisselaar
Waterbesparingsysteem
Glass protection technology
aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
Zelfreinigende zeef en filter
Piezo-touchControl (zwart)
emotionLight: 2 LED-lampen voor een zacht blauwachtig licht
Bediening bovenaan
timeLight
Elektronische resttijdaanduiding in minuten
Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
vario-besteklade - 3 de niveau
flexComfort-korven met blauwe touchPoints
glassZone
easyGlide wieltjes op bovenste korf
lowFriction wheels op onderste korf en besteklade
rackStopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic
(op 3 hoogtes)
Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste
korf (8 x) – Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in
bovenste korf (2 x) – Glazenhouder in de onderste korf
aquaStop: garantie in geval van waterschade 2)
Binnenafwerking: inox 3)

SX 65ZX67CE: 86,5 x 59,8 x 55 cm
SN 65ZX67CE: 81,5 x 59,8 x 55 cm

SE 63 HX 61CE

€ 1.049,99*

iQ300 Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar - Hoogte 81,5 cm

Siemens Verlengde Waarborg

2) Zie

68

€ 1.459,99*
€ 1.409,99*

Made in
Germany

n

n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n

n
n

n

Siemens Verlengde Waarborg
Energie-efficiëntieklasse: D 1)
Energieverbruik bij Eco 50°C: 85 kWu / 100 cycli
Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter / cyclus
Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW

6 programma’s: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1u 65°C,
Snel 45°C, Voorspoelen
Favourite programma – Machine care programma
3 speciale functies: Intensieve zone, Halve belading,
varioSpeed Plus

Inhoud: 14 bestekken
iQdrive
Warmtewisselaar
Glass protection technology
aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
Zelfreinigende zeef en filter
Bediening bovenaan
timeLight
Elektronische resttijdaanduiding in minuten
Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
vario-besteklade - 3 de niveau
flex-korven
lowFriction wheels op onderste korf en besteklade
rackStopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic
(op 3 hoogtes)
Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste
korf (4 x) – Kopjeshouder in de bovenste korf (2 x)
aquaStop: garantie in geval van waterschade 2)
Binnenafwerking: inox 3)

81,5 x 59,8 x 55 cm

aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. –

3)

1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.
10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 15.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

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

Made in
Germany

SE 53HS60AE

€ 949,99*

iQ300 Vaatwasser 60 cm
Integreerbaar - Hoogte 81,5 cm - Inox
n

n
n
n

Algemene informatie

n

n

n
n

Programma’s

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n

Uitrusting en comfort
n
n
n

Afmetingen (H x B x D)

1) Op
2) Zie

n

Siemens Verlengde Waarborg
Energie-efficiëntieklasse: D 1)
Energieverbruik bij Eco 50°C: 84 kWu / 100 cycli
Waterverbruik bij Eco 50°C: 9,5 liter / cyclus
Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW

6 programma’s: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, 1u 65°C,
Snel 45°C, Voorspoelen
Favourite programma – Machine care programma
3 speciale functies: Intensieve zone, Halve belading,
varioSpeed Plus

VAATWASSERS

Uw extraKlasse
voordelen

Inhoud: 13 bestekken
iQdrive
Warmtewisselaar
Glass protection technology
aquaSensor – Beladingssensor – Doseerassistent
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
Zelfreinigende zeef en filter
Elektronische resttijdaanduiding in minuten
Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
flex-korven
lowFriction wheels op onderste korf
rackStopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic
(op 3 hoogtes)
Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste
korf (4 x) – Bestekrek in de bovenste korf – vario bestekkorf
in de onderste korf – Kopjeshouder in de bovenste korf (2 x)
Elektronische sleutelfunctie
aquaStop: garantie in geval van waterschade 2)
Binnenafwerking: inox 3)

81,5 x 59,8 x 57,3 cm

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.
aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop. –

3)

10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 15.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
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V R I J S TA A N D

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

hyperFresh

XXL

hyperFresh

KG 49 NEI DP
€ 1.539,99*
iQ300 Koel-vriescombinatie 70 cm breed
Inox antiFingerprint
n

Uw extraKlasse
voordelen

n
n

n
n
n
n
n

Algemene informatie

n
n
n

n
n
n

n
n
n

Koelgedeelte

n
n
n

KOELING

n
n
n
n
n
n

Diepvriesgedeelte

n

Toebehoren

n

n

Technische informatie

n

Design
Variabele eierhouder
Siemens Verlengde Waarborg

KG 39 NEXCF
iQ500 Koel-vriescombinatie
Zwarte inox antiFingerprint
n
n
n

Energieklasse D 1) : 207 kWu/jaar
Full noFrost - nooit meer ontdooien
Netto-inhoud koelgedeelte: 330 liter
Netto-inhoud vriesgedeelte 4 : 108 liter
Elektronisch gescheiden temperatuur regeling,
afleesbaar via LED in de deur geïntegreerd
6-voudig beveiligingssysteem
Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW (klasse C 2))
Deuren inox antiFingerprint, zijwanden inox-metallic

Super-koelen met automatische uitschakeling
multiAirflow-System
5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte
verstelbaar en easyAccess shelves
Verchroomde flessenhouder
2 hyperFresh-laden voor vlees en vis
1 grote hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling voor
groenten en fruit
3 deurvakken
Boter- en kaasvak
LED-verlichting

Super-vriezen met automatische uitschakeling
Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
3 transparante diepvriesladen
varioZone: flexibele indeling van de vriesruimte
Diepvrieskalender

n
n
n
n
n

n
n
n

n
n
n

n
n
n

n
n
n

n
n
n
n
n

Eierhouder
IJsblokjesschaal

n
n

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

n
n

€ 1.249,99*

Design
Variabele eierhouder
Siemens Verlengde Waarborg

Energieklasse C1) : 162 kWu/jaar
Full noFrost - nooit meer ontdooien
Netto-inhoud koelgedeelte: 260 liter
Netto-inhoud vriesgedeelte 4 : 103 liter
Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, afleesbaar via
LED in de deur geïntegreerd
Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW (klasse B2))
Verticaal geïntegreerde handgreep
Deuren zwarte inox antiFingerprint, zijwanden gietijzergrijs

Super-koelen met automatische uitschakeling
multiAirflow-System
5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte
verstelbaar
Verchroomde flessenhouder
1 hyperFresh <> 0°C lade voor vlees en vis
1 grote hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling voor
groenten en fruit
3 deurvakken
Boter- en kaasvak
LED-verlichting met softStart

Super-vriezen
Invriescapaciteit: 10 kg in 24 uur
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 15 u
3 transparante diepvriesladen
LED-verlichting in het diepvriesgedeelte

Eierhouder
IJsblokjesschaal

Afmetingen toestel (H x B x D): 203 x 60 x 66,5 cm
Klimaatklasse: SN-T

1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.
De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
2) Op een schaal van A tot D.
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GRATIS
(Waarde: € 89,99 BTW incl. per toestel)

KG 39 EEI CP
iQ500 Koel-vriescombinatie
Inox antiFingerprint
n

Uw extraKlasse
voordelen

n
n

€ 1.139,99*

Design
Variabele eierhouder
Siemens Verlengde Waarborg

KG 33VEW EP
iQ300 Koel-vriescombinatie
Wit
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

Algemene informatie

hyperFresh

n

Energieklasse C1) : 149 kWu/jaar
lowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
Netto-inhoud koelgedeelte: 249 liter
Netto-inhoud vriesgedeelte 4 : 94 liter
Elektronisch gescheiden temperatuur regeling
Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW (klasse C 2))
Deuren inox antiFingerprint, zijwanden inox-metallic

n
n
n
n
n
n
n
n

n
n

n
n
n

Koelgedeelte

n
n
n

n
n
n
n
n
n

Diepvriesgedeelte

n

Toebehoren

n

n

Technische informatie

n

Super-koelen met automatische uitschakeling
5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte
verstelbaar en easyAccess shelves
Verchroomde flessenhouder
1 hyperFresh <> 0°C lade voor vlees en vis
1 grote hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling voor
groenten en fruit
3 deurvakken
Boter- en kaasvak
LED-verlichting

Super-vriezen
Invriesvermogen: 5,5 kg in 24 uur
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 18 u
3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
varioZone: flexibele indeling van de vriesruimte
Diepvrieskalender

Eierhouder
Vershouddoos

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

n
n

n
n

n
n
n

n
n
n
n
n
n

n
n

n
n

€ 669,99*

Design
Variabele eierhouder
Vershouddoos
Siemens Verlengde Waarborg

Energieklasse E1) : 228 kWu/jaar
lowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
Netto-inhoud koelgedeelte: 195 liter
Netto-inhoud vriesgedeelte 4 : 94 liter
Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C 2))
Verticale handgreep, aluminium
Deuren en zijwanden wit

Automatische ontdooiing
4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte
verstelbaar en 3 easyAccess shelves
Verchroomde flessenhouder
1 grote hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling voor
groenten en fruit
2 deurvakken
Boter- en kaasvak
LED-verlichting

Super-vriezen
Invriesvermogen: 4,5 kg in 24 uur
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 17 u
3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
varioZone: flexibele indeling van de vriesruimte
Diepvrieskalender

KOELING

hyperFresh

Eierhouder
Vershouddoos

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

1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.
De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
2) Op een schaal van A tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

71

V R I J S TA A N D

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

XXL
GS 58 NEWDV
iQ500 Diepvrieskast 70 cm breed
Wit
n

Uw extraKlasse
voordelen

n
n
n

n
n
n
n
n
n

Algemene informatie

n

n

n

n

n
n
n

Uitrusting

n
n

KOELING

n
n
n

n
n

Diepvriesgedeelte

n

n
n

XXL
€ 1.249,99*

Design
Easy opening handgreep aluminium
Uittrekbare iceTwister
Siemens Verlengde Waarborg

GS 54 NEW CV
iQ500 Diepvrieskast 70 cm breed
Wit
n
n
n
n

Energieklasse D 1) : 222 kWu/jaar
noFrost-techniek - nooit meer ontdooien
Totale netto-inhoud 4 : 366 liter
Invriesvermogen: 21 kg in 24 uur
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
5-voudig beveiligingssysteem
Multi-alarmsysteem met Memory-functie, signaal bij
open deur en aanduiding bij stroomonderbreking
Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW (klasse C 2))

touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige
temperatuurregeling
freshSense - constante temperatuur met intelligente
sensortechnologie
Eenvoudige deuropening met airChannel system
Binnenuitrusting met metaallijsten
In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes
achteraan
Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Easy opening handgreep, aluminium

multiAirflow-System
Super-vriezen met automatische uitschakeling
3 intensieve vriesvakken met glazen legger en transparante
klapdeur
5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
Uittrekbare iceTwister
varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor
extra ruimte !
Diepvrieskalender
LED-verlichting

n
n
n
n
n
n
n

n

n

n

n
n
n

n
n

n
n
n

n
n
n

n
n

€ 1.249,99*

Design
Easy opening handgreep aluminium
Uittrekbare iceTwister
Siemens Verlengde Waarborg

Energieklasse C 1) : 170 kWu/jaar
noFrost-techniek - nooit meer ontdooien
Totale netto-inhoud 4 : 328 liter
Invriesvermogen: 23 kg in 24 uur
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 15 u
5-voudig beveiligingssysteem
Multi-alarmsysteem met Memory-functie, signaal bij
open deur en aanduiding bij stroomonderbreking
Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW (klasse C 2))

touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige
temperatuurregeling
freshSense - constante temperatuur met intelligente
sensortechnologie
Eenvoudige deuropening met airChannel system
Binnenuitrusting met metaallijsten
In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes
achteraan
Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Easy opening handgreep, aluminium

multiAirflow-System
Super-vriezen met automatische uitschakeling
2 intensieve vriesvakken met glazen legger en transparante
klapdeur
5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
Uittrekbare iceTwister
varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor
extra ruimte !
Diepvrieskalender
LED-verlichting

Toebehoren

n

Technische informatie

n

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

n
n

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

1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.
De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
2) Op een schaal van A tot D.

72

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

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

n

Uw extraKlasse
voordelen

n
n

n
n
n
n
n
n

Algemene informatie

n
n

n

n

n
n

n
n
n

Uitrusting
n
n

n
n
n

n
n

Diepvriesgedeelte
n

n

€ 839,99*

Design
Easy opening handgreep aluminium
Siemens Verlengde Waarborg

Energieklasse E1) : 229 kWu/jaar
noFrost-techniek - nooit meer ontdooien
Totale netto-inhoud 4 : 225 liter
Invriesvermogen: 19 kg in 24 uur
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 u
5-voudig beveiligingssysteem
Optisch en akoestisch alarm bij temperatuursstijging
perfectFit - flexibele installatie direct tegen zijmuren of
meubels mogelijk
Deuropening 90° met gemakkelijke toegang tot de
diepvriesladen
Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C 2))

Elektronisch temperatuurregeling, afleesbaar via LED
freshSense - constante temperatuur met intelligente
sensortechnologie
Eenvoudige deuropening
Binnenuitrusting met metaallijsten
In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes
achteraan
Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Easy opening handgreep, aluminium

multiAirflow-System
Super-vriezen met automatische uitschakeling
2 intensieve vriesvakken met glazen legger en transparante
klapdeur
5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor
extra ruimte !
Diepvrieskalender

IJsblokjesschaal

GS 29 NEW EV
iQ300 Diepvrieskast
Wit
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n

n

n

n
n

n
n
n

n
n

n
n
n

n
n

n

n

€ 789,99*

Design
Easy opening handgreep aluminium
Siemens Verlengde Waarborg

Energieklasse E1) : 221 kWu/jaar
noFrost-techniek - nooit meer ontdooien
Totale netto-inhoud 4 : 200 liter
Invriesvermogen: 16 kg in 24 uur
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 u
5-voudig beveiligingssysteem
Optisch en akoestisch alarm bij temperatuursstijging
perfectFit - flexibele installatie direct tegen zijmuren of
meubels mogelijk
Deuropening 90° met gemakkelijke toegang tot de
diepvriesladen
Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C 2))

Elektronisch temperatuurregeling, afleesbaar via LED
freshSense - constante temperatuur met intelligente
sensortechnologie
Eenvoudige deuropening
Binnenuitrusting met metaallijsten
In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes
achteraan
Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Easy opening handgreep, aluminium

multiAirflow-System
Super-vriezen met automatische uitschakeling
1 intensief vriesvak met glazen legger en transparante
klapdeur
5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor
extra ruimte !
Diepvrieskalender

KOELING

GS 33 NEW EV
iQ300 Diepvrieskast
Wit

IJsblokjesschaal

Toebehoren

n

Technische informatie

n

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

n
n

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

1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.
De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
2) Op een schaal van A tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
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INBOUW

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

UNIQUEMENT
ALLEEN VOOR
KI 81REDE0
Made in
Germany
hyperFresh
Plus

n
n
n
n

n
n
n

n

n

Algemene informatie

n
n
n

n

n
n

n

n

n

KOELING

Koelgedeelte

n
n

n

n

Design
LED-verlichting met softStart
Verchroomde flessenhouder
Siemens Verlengde Waarborg

Energieklasse E1) : 115 kWu/jaar
Totale netto-inhoud: 319 liter
Elektronische, tot op de graad
nauwkeurige temperatuurregeling
freshSense - constante temperatuur met
intelligente sensortechnologie
Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
(klasse C 2))
Alarmtoon bij open deur
Onderhoudsvriendelijke zijwanden
Vaste deur met softClose Door deursluitingshulp met demping en
zachte sluiting bij deuropening van 20°
Binnenuitrusting met metaallijsten

Automatische ontdooiing
Super-koelen met automatische
uitschakeling
1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit
2 x langer vers
1 freshBox - groentelade met gegolfde
bodem
7 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 6 in de hoogte verstelbaar en
waarvan 1 varioShelf en 2 easyAccess
shelves
Verchroomde flessenhouder
6 deurvakken waarvan 1 boter- en
kaasvak
LED-verlichting met softStart

3 eierhouders

Made in
Germany
hyperFresh
Plus

hyperFresh
Plus

modularFit

KI 81REDE 0
€ 1.309,99*
iQ500 Integreerbare koelkast
hyperFresh Plus
177,5 cm - Vaste deur softClose

Uw extraKlasse
voordelen

Made in
Germany

KI 81RAFE1
€ 1.099,99*
iQ500 Integreerbare koelkast
hyperFresh Plus
177,5 cm - Vaste deur
n

n
n
n

n

n

n
n
n
n

Siemens Verlengde Waarborg

Energieklasse E1) : 115 kWu/jaar
Totale netto-inhoud: 319 liter
Elektronische, tot op de graad
nauwkeurige temperatuurregeling
freshSense - constante temperatuur met
intelligente sensortechnologie
Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
(klasse C 2))
Alarmtoon bij open deur
Onderhoudsvriendelijke zijwanden
Vaste deur
Binnenuitrusting met metaallijsten

KI 51RADE 0
€ 1.309,99*
iQ500 Integreerbare koelkast
hyperFresh Plus
140 cm - Vaste deur softClose
n

n
n
n

n

n

n
n
n

n

n
n

n

n

n

n
n

n

n

Automatische ontdooiing
Super-koelen met automatische
uitschakeling
1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit
2 x langer vers
1 freshBox - groentelade met gegolfde
bodem
7 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 6 in de hoogte verstelbaar en
waarvan 1 varioShelf en 2 easyAccess
shelves
Verchroomde flessenhouder
6 deurvakken waarvan 1 boter- en
kaasvak
LED-verlichting

2 eierhouders

n
n

n

n

n

n

n

Siemens Verlengde Waarborg

Energieklasse E1) : 106 kWu/jaar
Totale netto-inhoud: 247 liter
Elektronische, tot op de graad
nauwkeurige temperatuurregeling
freshSense - constante temperatuur met
intelligente sensortechnologie
Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
(klasse B 2))
Alarmtoon bij open deur
Onderhoudsvriendelijke zijwanden
Vaste deur met softClose Door deursluitingshulp met demping en
zachte sluiting bij deuropening van 20°
Binnenuitrusting met metaallijsten

Automatische ontdooiing
Super-koelen met automatische
uitschakeling
1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit
2 x langer vers
6 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 5 in de hoogte verstelbaar en
waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess
shelf
5 deurvakken waarvan 1 boter- en
kaasvak
LED-verlichting

3 eierhouders

Toebehoren

n

Technische informatie

n
n

n

Nisafmetingen (H x B x D):
177,5 x 56 x 55 cm
Draairichting deur rechts, verwisselbaar
ModularFit: mogelijheid te combineren
als Side-by-Side met GI 81NECF 0 3)
Klimaatklasse: SN-T

n

n
n

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

n

n
n

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

1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.
De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
2) Op een schaal van A tot D. – 3) Meer info op www.siemens-home.bshgroup.com/be/nl/inspiratie/highlights/highlights/modularfit
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GRATIS
(Waarde: € 89,99 BTW incl. per toestel)

UNIQUEMENT
BEHALVE VOOR
KI 24RNSF3
Made in
Germany

Made in
Germany

Made in
Germany
hyperFresh
Plus

hyperFresh
Plus

n

Uw extraKlasse
voordelen

n
n
n

n
n
n

n

n

Algemene informatie

n
n
n

n

n
n

n

n

Koelgedeelte
n
n

n

n

Toebehoren

n

n

Technische informatie

n
n

Design
LED-verlichting met softStart
Verchroomde flessenhouder
Siemens Verlengde Waarborg

Energieklasse D 1) : 81 kWu/jaar
Totale netto-inhoud: 211 liter
Elektronische, tot op de graad
nauwkeurige temperatuurregeling
freshSense - constante temperatuur met
intelligente sensortechnologie
Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
(klasse B 2))
Alarmtoon bij open deur
Onderhoudsvriendelijke zijwanden
Vaste deur met softClose Door deursluitingshulp met demping en
zachte sluiting bij deuropening van 20°
Binnenuitrusting met metaallijsten

Automatische ontdooiing
Super-koelen met automatische
uitschakeling
1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit
2 x langer vers
6 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 5 in de hoogte verstelbaar en
waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess
shelf
Verchroomde flessenhouder
4 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak
LED-verlichting met softStart

3 eierhouders
Vershouddoos

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

KI 24 RNSF 3
€ 789,99*
iQ100 Integreerbare koelkast
122,5 cm - Mobiele deur
n

Siemens Verlengde Waarborg

KI 31REDD 0
€ 1.189,99*
iQ500 Integreerbare koelkast
hyperFresh Plus
102,5 cm - Vaste deur softClose
n
n
n
n

n
n
n

n

n
n

Energieklasse F1) : 129 kWu/jaar
Totale netto-inhoud: 221 liter
Elektronische temperatuurregeling,
leesbaar via LED
Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
(klasse C 2))
Onderhoudsvriendelijke zijwanden
Mobiele deur

n
n
n

n

n

n
n
n

n

n
n

n

n

n
n

n

Automatische ontdooiing
Super-koelen met automatische
uitschakeling
1 freshBox - groentelade met gegolfde
bodem
6 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 5 in de hoogte verstelbaar
Verchroomde flessenhouder
5 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak
LED-verlichting

n
n

n

n

n
n

n

n

n

n
n

3 eierhouders

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

n

n

n
n

Design
LED-verlichting met softStart
Verchroomde flessenhouder
Siemens Verlengde Waarborg

Energieklasse D 1) : 78 kWu/jaar
Totale netto-inhoud: 172 liter
Elektronische, tot op de graad
nauwkeurige temperatuurregeling
freshSense - constante temperatuur met
intelligente sensortechnologie
Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
(klasse B 2))
Alarmtoon bij open deur
Onderhoudsvriendelijke zijwanden
Vaste deur met softClose Door deursluitingshulp met demping en
zachte sluiting bij deuropening van 20°
Binnenuitrusting met metaallijsten

Automatische ontdooiing
Super-koelen met automatische
uitschakeling
1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit
2 x langer vers
5 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 4 in de hoogte verstelbaar en
waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess
shelf
Verchroomde flessenhouder
5 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak
LED-verlichting met softStart

3 eierhouders

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

1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.
De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
2) Op een schaal van A tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
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KOELING

KI 41REDD 0
€ 1.259,99*
iQ500 Integreerbare koelkast
hyperFresh Plus
122,5 cm - Vaste deur softClose

INBOUW

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

UNIQUEMENT
BEHALVE VOOR
KI 18 RNSF3
Made in
Germany

Made in
Germany

Made in
Germany

hyperFresh
Plus

KI 21REDD 0
€ 1.149,99*
Q500 Integreerbare koelkast
hyperFresh Plus
102,5 cm - Vaste deur softClose
n

Uw extraKlasse
voordelen

n
n
n

Design
LED-verlichting met softStart
Verchroomde flessenhouder
Siemens Verlengde Waarborg

KI 18 REFF 0
€ 769,99*
iQ100 Integreerbare koelkast

KI 18 RNSF3
€ 659,99*
iQ100 Integreerbare koelkast

88 cm - Vaste deur

88 cm - Mobiele deur

n
n
n
n
n

n
n
n

n

n

Algemene informatie

n
n
n

n

n
n

n

n

KOELING

Koelgedeelte
n
n

n

n

Energieklasse D 1) : 75 kWu/jaar
Totale netto-inhoud: 144 liter
Elektronische, tot op de graad
nauwkeurige temperatuurregeling
freshSense - constante temperatuur met
intelligente sensortechnologie
Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
(klasse B 2))
Alarmtoon bij open deur
Onderhoudsvriendelijke zijwanden
Vaste deur met softClose Door deursluitingshulp met demping en
zachte sluiting bij deuropening van 20°
Binnenuitrusting met metaallijsten

Automatische ontdooiing
Super-koelen met automatische
uitschakeling
1 hyperFresh Plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt groenten en fruit
2 x langer vers
4 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en
waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess
shelf
Verchroomde flessenhouder
3 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak
LED-verlichting met softStart

3 eierhouders

n
n
n
n

n

n
n

n
n
n

n
n

n

Design
Verchroomde flessenhouder
Extra uitschuiflade
Variabele eierhouder
Siemens Verlengde Waarborg
Energieklasse F1) : 118 kWu/jaar
Totale netto-inhoud: 150 liter
Mechanische temperatuurregeling
Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse
C 2))
Vaste deur

Automatische ontdooiing
4 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 3 in de hoogte
verstelbaar
Extra uitschuiflade
Verchroomde flessenhouder
1 freshBox - groentenlade met gegolfde
bodem
4 deurvakken
LED-verlichting

Eierhouder

n

Siemens Verlengde Waarborg

Energieklasse F1) : 118 kWu/jaar
Totale netto-inhoud: 150 liter
n Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
n Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse
C 2))
n Mobiele deur
n
n

n
n

n

n

n

n

Automatische ontdooiing
4 legplateaus uit veiligheidsglas,
waarvan 3 in de hoogte
verstelbaar
1 freshBox - groentelade met gegolfde
bodem
4 deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak
LED-verlichting

Eierhouder

Toebehoren

n

Technische informatie

n
n

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

n

n
n

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

n

n
n

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

1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.
De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
2) Op een schaal van A tot D.
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

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

Made in
Germany

modularFit

GI 81NECF 0
€ 1.599,99*
iQ500 Integreerbare diepvriezer noFrost
177,5 cm - Vaste deur softClose
n

Uw extraKlasse
voordelen

n

n
n
n
n
n
n

n

Algemene informatie

n
n
n

n

n
n
n
n

n

Design
Siemens Verlengde Waarborg

Energieklasse F1) : 294 kWu/jaar
noFrost-techniek - nooit meer ontdooien
Totale netto-inhoud 4 : 212 liter
Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 8 u
Elektronische, tot op de graad nauwkeurige
temperatuurregeling
Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW (klasse C 2))
Optisch en akoestisch alarm bij temperatuurstijging
Onderhoudsvriendelijke zijwanden
Vaste deur met softClose Door - deursluitingshulp met
demping en zachte sluiting bij deuropening van 20°
Binnenuitrusting met metaallijsten

Super-vriezen met automatische uitschakeling
5 transparante diepvriesladen, waarvan 2 bigBox
2 intensieve vriesvakken met transparante klapdeur
varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor
extra ruimte !
Diepvrieskalender

KOELING

Diepvriesgedeelte

n

IJsblokjesschaal

Toebehoren

n
n

Technische informatie

n

n

Nisafmetingen (H x B x D): 177,5 x 56 x 55 cm
Draairichting deur rechts, verwisselbaar
ModularFit: mogelijheid te combineren als Side-by-Side met
KI 81REDE 0 – Meer info op www.siemens-home.bsh-group.
com/be/nl/inspiratie/highlights/highlights/modularfit
Klimaatklasse: SN-T

1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden.
De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
2) Op een schaal van A tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
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INBOUW

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

Made in
Germany
TFTTouchdisplay

varioSpeed

System shelve

CM 676G0S1
iQ700 Combi-microgolfoven
45 cm (compact45) - Zwart / Inox
Uw extraKlasse
voordelen

n

€ 1.939,99*

Siemens Verlengde Waarborg

Algemene informatie
n

n

Oventype /
Verwarmingswijze

n

n
n
n

n

Reiniging

n

n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Inhangrooster /
Uittreksysteem

n

n

KOKEN

Design

n

n

Toebehoren

Oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme
lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO,
Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie
“diepvriesproducten” (coolStart), Onderwarmte, Langzaam
garen, Voorverwarmen, Warmhouden
Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf:
Microgolf, microCombi (varioSpeed)
Maximaal vermogen: 900 W - 5 microgolf vermogens (90 W,
180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter
Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
Snel voorverwarmen
Oven 45 liter 2) met binnenruimte in antraciet email

activeClean - pyrolytische zelfreiniging
humidClean - hydrolyse reiniging

HB 674GBS 1
iQ700 Multifunctionele kolomoven
60 cm - Zwart / Inox
n

Siemens Verlengde Waarborg

n

Energie-efficiëntieklasse: A+ 1)

n

n
n
n

n
n
n

n

Comfort / Zekerheid

Made in
Germany

n

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

Telescopische rails op 1 niveau, pyrolysebestendig

n
n
n
n
n
n
n
n

n

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

1 universele braadslede
1 rooster

n

n
n

n
n
n

Afmetingen
(H x B x D)

n
n

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

n
n

1) Op

78

€ 1.109,99*

Oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme
lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO,
Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie
“diepvriesproducten” (coolStart), Onderwarmte, Langzaam
garen, Voorverwarmen, Warmhouden
Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
Snel voorverwarmen
Oven 71 liter 2) met binnenruimte in antraciet email

activeClean - pyrolytische zelfreiniging
humidClean - hydrolyse reiniging
Volledig glazen binnendeur
Elektronische klok
Koelfront Comfort: 30°C (bij oven aan 180°C, max. 60 min.)
Halogeenverlichting
Klapdeur, met softClose, gedempt openen en sluiten
Actuele temperatuuraanduiding
Weergave opwarming
Koelventilator
Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling
Aanduiding van de restwarmte

Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem
achteraf uit te rusten)

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

1 universele braadslede
1 rooster
1 geëmailleerd bakblik
Afmetingen toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
Inbouwafmetingen: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A +++ tot D. –

2) Volgens

norm EN 50304:2009.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

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

Made in
Germany

HB 378G0S0
iQ500 Multifunctionele kolomoven
60 cm - Zwart / Inox

Algemene informatie

n
n

n

n

n
n

Oventype /
Verwarmingswijze

n

n

Reiniging

n
n

n
n
n
n
n
n
n

Comfort / Zekerheid

n
n
n

Inhangrooster /
Uittreksysteem

n

n

Design

n

n

Toebehoren

Afmetingen
(H x B x D)
1) Op

n

n
n

Design
Siemens Verlengde Waarborg
Energie-efficiëntieklasse: A1)

Oven met 9 verwarmingswijzen: 3D warme lucht,
Warme lucht zacht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht,
Grote grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten”
(coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen
Temperatuurregeling: 30°C - 275°C
Snel voorverwarmen
Oven 71 liter 2) met binnenruimte in grijs email

activeClean - pyrolytische zelfreiniging
humidClean - hydrolyse reiniging
Volledig glazen binnendeur
Elektronische klok
cookControl: 30 automatische programma’s
Koelfront Comfort: 30°C (bij oven aan 180°C, max. 60 min.)
Halogeenverlichting
Klapdeur, met softClose, gedempt openen en sluiten
Temperatuurvoorstel
Weergave opwarming
Koelventilator
Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling
Aanduiding van de restwarmte

varioClip rail

Witte LCD-display met temperatuuraanduiding
Verzinkbare draaiknoppen

KOKEN

Uw extraKlasse
voordelen

€ 869,99*

1 rooster
1 universele braadslede

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

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A +++ tot D. –

2) Volgens

norm EN 50304:2009.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
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INBOUW

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

fryingSensor
Plus

Mono
touchSlider

EX851FEC1M
iQ700 Inductiekookplaat
flexInduction - 80 cm - U-Facet design
Uw extraKlasse
voordelen

n
n

n

Algemene informatie

n
n

n
n
n
n
n
n
n
n

n

Comfort / Zekerheid

n
n
n
n
n

n
n
n

fryingSensor
Plus

€ 1.309,99*

Design
Siemens Verlengde Waarborg

n

n
n

fryingSensor Plus regelbaar op 4 temperaturen
powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
Kookpotherkenning
Timer voor iedere kookzone
Kookwekker
reStart-functie
quickStart-functie
wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende
30 seconden
Veiligheidsuitschakeling
Kinderbeveiliging
Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
Hoofdschakelaar On/Off
2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
Energy Consumption Display

Mono touchSlider sensorbediening
Vitrokeramiek zonder decor
U-Facet design

EX 645 FXC1M
iQ700 Inductiekookplaat
flexInduction - 60 cm - Kader in inox
n

4 inductiekookzones
1 flexInduction-kookzone
1 variabele kookzone

Mono
touchSlider

n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n
n
n

€ 1.079,99*

Design
Siemens Verlengde Waarborg
4 inductiekookzones
2 flexInduction-kookzones

fryingSensor Plus regelbaar op 4 temperaturen
powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
Kookpotherkenning
Timer voor iedere kookzone
Kookwekker
reStart-functie
quickStart-functie
wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende
30 seconden
Veiligheidsuitschakeling
Kinderbeveiliging
Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
Hoofdschakelaar On/Off
2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
Energy Consumption Display

Mono touchSlider sensorbediening
Vitrokeramiek zonder decor
Kader in inox

Design

n

Afmetingen

n

n
n
n

Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm
Afmetingen toestel (H x B x D): 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
Inbouwafmetingen (H x B x D): 5,5 x 56 x 49 cm

KOKEN

n

Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm
Afmetingen toestel (H x B x D): 5,1 x 80,2 x 52,2 cm
Inbouwafmetingen (H x B x D): 5,1 x 75 x 49 cm

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
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GRATIS
(Waarde: € 89,99 BTW incl. per toestel)

Mono
touchSlider

EH 645FFB1M
iQ300 Inductiekookplaat
powerInduction - 60 cm - Kader in inox
Uw extraKlasse
voordelen

n
n

n

Algemene informatie

n

n
n
n
n
n
n
n
n

n

Comfort / Zekerheid

n
n
n
n
n

n
n
n

€ 799,99*

Design
Siemens Verlengde Waarborg
4 inductiekookzones
1 uitbreidbare kookzone

Braadzone
powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
Kookpotherkenning
Timer voor iedere kookzone
Kookwekker
reStart-functie
quickStart-functie
wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende
30 seconden
Veiligheidsuitschakeling
Kinderbeveiliging
Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
Hoofdschakelaar On/Off
2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
Energy Consumption Display

Mono touchSlider sensorbediening
Vitrokeramiek zonder decor
Kader in inox

Design

n

Afmetingen

n

KOKEN

n

Minimale dikte van het werkvlak: 1,6 cm
Afmetingen toestel (H x B x D): 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
Inbouwafmetingen (H x B x D): 5,5 x 56 x 49 cm

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
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V R I J S TA A N D

baristaMode

TI 957 FX5DE
EQ.9 plus connect s700
Black inox
n

Uw extraKlasse
voordelen

n

n

n
n

Algemene informatie

n
n
n
n
n

n

n

n

Uitrusting
n

n
n
n
n
n

n

n

Home Connect
n
n

ESPRESSO-AUTOMATEN

n

n
n
n

Reiniging en onderhoud
n

n

Technische informatie

n
n

baristaMode

€ 2.749,99*

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

iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder
het innovatieve sensoFlow System (constante temperatuur)
Maal-systeem aanpasbaar op zeven niveau’s
Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar, tot 14 cm voor een latte
machiato
Zero Energy Auto-Off: Automatische uitschakeling na gebruik
Pompdruksysteem 19 bar.
2 bonenreservoirs met aromabewarend deksel (2 x 290 g)
Water-/melkreservoir: 2,3 liter / 0,7 liter
Reservoir voor gemalen koffie
oneTouch DoubleCup: simultaan twee kopjes koffie of melkspecialiteiten met één druk op de knop (americano, cappuccino,
koffie, espresso, latte macchiato, warm water, melkschuim,
flat white, ...)
baristaMode: Individuele koffiebereidingen dankzij aanpasbare aroma-instellingen, voor een subtielere en persoonlijke
smaaknuances
dualBean System: 2 bonenreservoirs met twee gescheiden
maalwerken
superSilent: geniet in stilte van een koffiebereiding dankzij
een doeltreffende isolatie.
aromaDouble Shot
6 profielen voor het bewaren van uw individuele koffiesmaken
Grote TFT display met interactief menu
Actieve kopjesverwarming
Geïntegreerde melkcontainer: eenvoudig uitneembaar, passend in de koelkastdeur en vaatwasmachinebestendig

TI 955F 09DE
EQ.9 plus s500
Zwart
n
n

n

n
n

n
n
n
n
n

n

n

n

n
n
n
n
n

€ 1.949,99*

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

iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder
het innovatieve sensoFlow System (constante temperatuur
Maal-systeem aanpasbaar op zeven niveau’s
Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar, tot 14 cm voor een latte
machiato
Zero Energy Auto-Off: Automatische uitschakeling na gebruik
Pompdruksysteem 19 bar.
Bonenreservoir met aromabewarend deksel: 290 g
Water-/melkreservoir: 2,3 liter / 0,7 liter
Reservoir voor gemalen koffie
oneTouch DoubleCup: simultaan twee kopjes koffie of melkspecialiteiten met één druk op de knop (americano, cappuccino,
koffie, espresso, latte macchiato, warm water, melkschuim,
flat white, ...)
baristaMode: Individuele koffiebereidingen dankzij aanpasbare aroma-instellingen, voor een subtielere en persoonlijke
smaaknuances
superSilent: geniet in stilte van een koffiebereiding dankzij
een doeltreffende isolatie.
aromaDouble Shot
6 profielen voor het bewaren van uw individuele koffiesmaken
Grote TFT display met interactief menu
Actieve kopjesverwarming
Geïntegreerde melkcontainer: eenvoudig uitneembaar, passend in de koelkastdeur en vaatwasmachinebestendig

Home Connect: controle en bediening van het toestel
op afstand
coffeeWorld: 19 extra internationale koffiespecialiteiten via
de applicatie
coffeePlaylist: selecteer verschillende drankjes via de app
Reinigingsprogramma voor een langere levenstijd van uw
toestel en een betere koffiesmaak
Uitneembare zetgroep en uitneembare druppelschaal met
koffiedik-reservoir
Onderhoud en reiniging van de zetgroep via de laterale deur
Calc’n’clean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma
automilk Clean: volledige automatische stoomreiniging voor
een optimale hygiëne na elke melkbereiding.
Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder
stromend water of in de vaatwasser
Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling

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

n

n
n
n

n

n

n
n

Uitneembare zetgroep en uitneembare druppelschaal met
koffiedik-reservoir
Onderhoud en reiniging van de zetgroep via de laterale deur
Calc’n’clean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma
automilk Clean: volledige automatische stoomreiniging voor
een optimale hygiëne na elke melkbereiding.
Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder
stromend water of in de vaatwasser
Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling

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

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 0,05 inbegrepen.
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TQ 505 DF8
EQ.500 Integral
Sapphire black metallic
n

Uw extraKlasse
voordelen

n

n

n

n
n

Algemene informatie

n
n
n
n
n

n

n
n

Uitrusting

n

€ 1.099,99*

Design
Extra melkadapter: gebruik de geïntegreerde
melkcontainer of de adapter voor een externe melkpak.
Extra EQ.Series onderhoudset:
ontkalker, reinigingstabletten en BRITA water filter
iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder
het innovatieve sensoFlow System (constante temperatuur)
Maal-systeem aanpasbaar op vijf niveau’s
Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar, tot 14 cm voor een latte
machiato
Zero Energy Auto-Off: Automatische uitschakeling na gebruik
Pompdruksysteem 15 bar.
Bonenreservoir met aromabewarend deksel: 270 g
Water-/melkreservoir: 1,7 liter / 0,5 liter
Reservoir voor gemalen koffie
oneTouch DoubleCup: simultaan twee kopjes koffie of melkspecialiteiten met één druk op de knop (americano, cappuccino,
koffie, espresso, latte macchiato, warm water, melkschuim,
flat white, ...)
aromaDouble Shot
coffeeSelect Display: het grote touchscreen display toont u,
in één oogopslag, alle soorten koffie- en melkdranken die beschikbaar zijn
Geïntegreerde melkcontainer: eenvoudig uitneembaar, passend in de koelkastdeur en vaatwasmachinebestendig

TI 355 F 09 DE
EQ.300
Dark inox antiFingerprint
n
n

n

n
n

n
n
n
n

n

n

n

€ 749,99*

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

iAroma System: 4 gecombineerde technologieën, waaronder
het innovatieve sensoFlow System (constante temperatuur)
Maal-systeem aanpasbaar op drie niveau’s
Koffie-uitloop in hoogte verstelbaar, tot 14 cm voor een latte
machiato
Zero Energy Auto-Off: Automatische uitschakeling na gebruik
Pompdruksysteem 15 bar.
Bonenreservoir met aromabewarend deksel: 250 g
Water-/melkreservoir: 1,4 liter / –

oneTouch functie: alle melk-/koffiebereidingen met slechts
één druk op de knop (espresso, koffie, cappuccino, latte macchiato, melkschuim)
coffeeDirect display: één druk op een toets volstaat om uw
koffie te bereiden
Actieve kopjesverwarming

n

n

n

Reiniging en onderhoud

n

n

n

Technische informatie

n
n

Uitneembare zetgroep en uitneembare druppelschaal met
koffiedik-reservoir
Eenvoudig te onderhouden dankzij de opening aan de
voorzijde van het toestel
Calc’n’clean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma
automilk Clean: volledige automatische stoomreiniging voor
een optimale hygiëne na elke melkbereiding.
Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder
stromend water of in de vaatwasser
Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling
Afmetingen toestel (H x B x D): 37,3 x 27,6 x 45,2 cm
Maximale aansluitwaarde: 1500 W

n

n

n
n
n

n

n
n

Uitneembare zetgroep en uitneembare druppelschaal met
koffiedik-reservoir
Eenvoudig te onderhouden dankzij de opening aan de
voorzijde van het toestel
Calc’n’clean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma
milkClean: reiniging van het melksysteem
Melkschuim-toebehoren eenvoudig te reinigen onder
stromend water of in de vaatwasser
Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling

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

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2021. BTW en Recupelbijdrage € 0,05 inbegrepen.
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ESPRESSO-AUTOMATEN

Home Connect

Online activatie van de
My Siemens Verlengde Waarborg.

Siemens Verlengde Waarborg: de voordelen op een rijtje.
n
n
n

n

5 jaar zekerheid wat kosten voor reparatie betreft.
Het contract begint automatisch te lopen na afloop van de fabrieksgarantie.
Een kwaliteitsvolle service door technische specialisten die speciaal
voor de reparatie van Siemens-huishoudtoestellen zijn opgeleid.
Alle kosten voor onderdelen, verplaatsing en arbeidstijd worden door
Siemens gedragen.

My Siemens Verlengde Waarborg 2 + 3 jaar online activeren.
De Siemens Verlengde Waarborg is geldig na een succesvolle online activatie.
Dit moet binnen de 24 maanden na aankoop van het
toestel gebeuren.
Registreer het toestel online op www.siemens-home.
bsh-group.com/be/nl/mysiemens en activeer de
3 jaar extra garantie via de unieke code die zich in
de doos “2 + 3 Siemens waarborg”* bevindt.
(ref. Q8BBECEWS1 – Vrijblijvend aanbevolen marktprijs: € 89,99).
* De aankoop van een My Siemens Verlengde Waarborg geldt voor volgende productcategorieën: wasmachines, droogautomaten, vaatwassers, koelkasten, diepvriezers,
fornuizen, ovens, stoomovens,microgolfovens, kookplaten, dampkappen en
waterverwarmers.

www.siemens-home.bsh-group.com/be
Volg Siemens Home op

Oktober 2021. Onder voorbehoud van wijzigingen, leveringsmogelijkheden en zet- en drukfouten.
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.
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