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autoControl

Stofuitstoot-
klasse

Stofopname 
op harde vloeren

Gemiddeld jaarlijks 
energieverbruik

Energie-
effi ciëntieklasse

Werkingsgeluid

Stofopname 
op tapijt

Stofzuigers 
met zak

VSQ 8K432A Q8.0 ProEnergy autoControl

Geen zuigkracht verlies
Voor alle vloersoorten zonder onderbreking
Lager energieverbruik, betere prestaties 

Extra zuinig Energie-efficiëntieklasse A+ B C D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik 22 kWh/annum

Uiterst krachtig Stofopname op harde 
vloeren

 ≥111% 108-110% 105-107% 102-104% 99-101% 96-98% 
A B C D E F

A B C D E F
Stofopname op tapijt A

≥91%
B

87-90%
C

83-86%
D

79-82
E

75-79%

A B C D E
Stofuitstootklasse A B C D E F A B C D E F
Uitblaasfilter Wasbare HEPA filter : aanbevolen voor allergische 

personen (ref. VZ 154HFB)

Antigeurfilter (Bionic) Optioneel (ref. VZ 11BF)

Zeer stil Werkingsgeluid 74 dB

Handig Actieradius 12 m

Aantal wielen 4 zwenkwielen

Beperkt gewicht (netto toestel) 5,9 kg

Stofzakinhoud 5 L

Borstels Universele borstel ■

Parketborstel ■

Meubelborstel Op zuigbuis

Kierenzuiger Op zuigbuis

Meubelzuiger Op zuigbuis

Vervangstofzak type (zelfde referentie voor alle stofzuigers) VZ 41FGALL

EAN code 4242003820810

Prijs * 349,99 €

* Vrijblijvende aanbevolen marktprijzen op 01/10/2018, 21 % BTW en Recupelbijdrage 1,00€ inbegrepen.
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autoControl

VSQ 8MSA332 Q8.0 extremePower 

Geen zuigkracht verlies 
Voor alle vloersoorten zonder onderbreking

VSZ 4G312 Z4.0

Compact én krachtig

VSZ 1RK212 Z1.0

De juiste instap

A B C D A B C D A+ B C D
28 kWh/annum 28 kWh/annum 22 kWh/annum

A B C D E F A B C D E F A B C D E F

A B C D E A B C D E A B C D E

A B C D E F A B C D E F A B C D E F
Wasbare HEPA filter : aanbevolen voor 
allergische personen (ref. VZ 154HFB)

Wasbare HEPA filter : aanbevolen voor 
allergische personen (ref. VZ 156HFB)

Wasbare HEPA filter : aanbevolen voor 
allergische personen (ref. VZ 156HFB)

Optioneel (ref. VZ 11BF) Optioneel (ref. VZ 11BF) Optioneel (ref. VZ 11BF)

72 dB 75 dB 78 dB

12 m 10 m 8 m

4 zwenkwielen 4 zwenkwielen 1 richtingswiel, 2 vaste achterwielen

5,9 kg 4,5 kg 3 kg

5 L 4 L 3,5 L

■ ■ ■

■ ■ ■

Op zuigbuis – –

Op zuigbuis Op zuigbuis ■

Op zuigbuis Op zuigbuis ■

VZ 41FGALL VZ 41FGALL VZ 41FGALL

4242003822852 4242003805930 4242003824283

299,99 € 169,99 € 129,99 €



Toebehoren voor stofzuigers

* Vrijblijvende aanbevolen marktprijzen op 01/10/2018, 21 % BTW inbegrepen en geen Recupelbijdrage voor toebehoren.  Deze toebehoren kan u bestellen bij uw Siemens verdeler of online op 
www.siemens-home.be/nl/eshop.

Ref. Producten Kenmerken Prijs * EAN code

VZ 41FGALL

Stofzak, PowerProtect, 
type GALL, 4 stuks (alle modellen 
behalve VSO8 / VSZ5 / VSO1) 

€ 12,99 4242003685785

VZ 123HD

Universele parketborstel € 37,99 4242003413173

VZ 102TBB

Universele brede TURBO-UNIVERSAL 
borstel

€ 59,99 4242003344637

VZ 46001

Universele handturboborstel € 44,99 4242003118290

VZ 154HFB
HEPA-filter voor Q8.0 en Z5.0 
(VSQ 8 / VSZ 5)

€ 22,99 4242003442562

VZ 156HFB

HEPA-filter voor Z4.0 en Z1.0 
(VSZ 4 / VSZ 1)

€ 22,99 4242003630167

VZ 11BF

Bionische filter (universeel - breekt geurtjes 
af op de wijze van de natuur in plaats van 
ze te verdoezelen door een sterkere geur)

€ 14,99 4242003587317
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Hoe kies ik de juiste stofzuiger?

Het nieuwe energielabel geeft niet alleen informatie over het energieverbruik  van de stofzuiger 
in kwestie, maar laat u ook toe zijn prestaties  en het gebruikscomfort  te vergelijken met die 
van andere modellen:

Energie-effi ciëntieklasse

Hangt voornamelijk af van het motorvermogen van de 
stofzuiger. Dit vermogen verlagen, leidt tot een goede 
klassering, maar kan de prestaties van de stofzuiger negatief 
beïnvloeden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met 
de duur van de reiniging of met de glijkracht.

Stofopname op harde vloeren

Uitgedrukt in het percentage stof dat 
de stofzuiger van een harde vloer, met 
spleten vol stof (tegels, plankenvloer, 
parket...) weet op te zuigen. Minstens 
98% moet worden bereikt (min. F klasse).

Levensduur

De motor moet 
minstens 500 uur 
werken en de stof-
zuigerbuis moet 
tegen 40.000 be-
wegingen kunnen. 

Werkingsgeluid in dB

Wie appreciëert er niet een stil 
toestel ? Weet in dit verband dat 
3 dB minder dan een halvering van 
het waargenomen geluid betekent. 
80 dB (A) is het wettelijke maximum.

Stofopname op tapijt

Uitgedrukt in het percentage stof dat van 
een gestandaardiseerd testtapijt opgezogen 
wordt. Deze parameter vormt samen met de 
stof uitstootklasse de grootste uitdaging voor 
een stofzuiger. Enkel de hoogste prestatie-
klassen verzekeren een oppervlakkige en 
dieptereiniging. Minstens 75% moet worden 
bereikt (min. E klasse).

Stofuitstootklasse

Geeft aan hoe schoon de uitgestoten 
lucht is. Dit wordt gemeten aan de 
hand van het aantal stofdeeltjes dat 
niet opgevangen wordt in de stofzak of 
stofcontainer, maar het apparaat met 
de uitgeblazen lucht terug verlaat. 
1% is het wettelijk toegelaten maxi-
mum (min. F klasse). Om een goed 
resultaat te behalen, moeten alle 
onderdelen van de stofzuiger grondig 
luchtdicht worden aangesloten en 
dient u over een hoogwaardige 
uitstootfilter te beschikken.

A
≥91%

B
87-90%

C
83-86%

D
79-82

E
75-79%

 ≥111% 108-110% 105-107% 102-104% 99-101% 96-98% 
A B C D E F

A B C D E F

Gemiddeld jaarlijks 
energieverbruik

Wordt  berekend voor een 
gemiddeld huis hou den 
met een te reinigen opper-
vlakte van 87m² en een 
reinigingsfrequentie van 
50 maal per jaar. Het reëele 
verbruik is afhankelijk 
van de werkelijke gebruiks-
frequentie.



VZ 41FGALL € 12,993

autoControl

Sensationeel !
De technologieën powerSensor en 
autoControl van Siemens.

Originele PowerProtect fi lterstof zakken : 
tot 60 % hogere zuigkracht.

1. Zuigvermogen gemeten vlg IEC60312 : 2011-11 Cijfer 5.9; geen zuigkrachtverlies door zich aanpassend motorvermogen.
2. Q8.0 met powerSensor in vergelijking met Siemens stofzuiger VS08G750.
3.  Vrijblijvend aanbevolen marktprijs 21 % BTW inbegrepen.

Enkel met een PowerProtect stofzak haalt u het beste uit uw Siemens stofzuiger.

Past op alle actuele stofzuigers van Siemens, zelfs met energie-efficiënte klasse A. 
Eveneens overtuigende resultaten bij stofzuigers met hoge wattage motoren (>1600 W).

Tot 60 % hogere zuigkracht wanneer de stofzak gevuld begint te geraken (in vergelijking 
met traditionele stofzakken).

Tot 50 % langer bruikbaar. Door de geoptimaliseerde stofopname hoeft de stofzak minder 
vaak vervangen te worden.

Verlengt de levensduur van uw stofzuiger: past perfect, sluit hermetisch af en beschermt 
de motor van de stofzuiger tegen stofindringing.

Overtuigende hygiënefiltering: 99,9 % van de stofpartikels worden opgevangen. Dankzij 
de hygiënische sluiting komt er geen stof vrij bij het verwijderen van de volle filterstofzak.

Siemens Q8.0 met powerSensor

Energiezuinige stofzuiger 
zonder powerSensor

Mate waarin stofzak gevuld is

Zuigkracht met en zonder powerSensor 2

Het ergert u dat, naarmate u stofzuigt, de zuigkracht van uw stofzuiger vermindert. De oppervlaktereiniging blijft 
voldoende maar onderin het tapijt blijft stof liggen.

Juist voor u hebben de ingenieurs van Siemens de innovatieve powerSensor technologie ontwikkeld die de motorkracht 
automatisch aanpast naarmate de stofzak zich vult. Hierdoor blijft de zuigkracht stabiel1 tot de stofzak helemaal vol is.

De nieuwe Siemens autoControl technologie maakt het mogelijk doorlopend te stofzuigen op elke vloersoort 
zonder dat u hoeft tussen te komen. De intelligente sensoren regelen de motor zodat hij een constante druk bewaart 
op alle oppervlakken.
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