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Siemens
Keukenapparatuur
Assortiment 2018.
thefuturemovingin.nl
The future moving in.

Siemens Home Appliances

5 jaar garantie bij
aanschaf van minimaal
4 inbouwapparaten.
thefuturemovingin.nl/garantie

Kiezen voor Siemens is kiezen
voor zekerheid.
We staan garant voor de kwaliteit van onze producten.
Daarom ontvangt u 5 jaar garantie bij gelijktijdige
aankoop van minimaal vier inbouwapparaten.
U betaalt dan 5 jaar lang geen materiaalkosten
en geen arbeidsloon.

Voor meer informatie zie:
thefuturemovingin.nl/garantie
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Tot € 500,- retour
bij aankoop van een Siemens
inductionAir systeem.

Het inductionAir systeem:
de perfecte optelsom van een
kookplaat, afzuiging en inspiratie.
Ontdek het Siemens inductionAir systeem. Bij het ontwikkelen van
het inductionAir systeem stond het combineren van het beste van
twee producten centraal: een geweldige inductiekookplaat met
vooruitstrevende in het werkblad geïntegreerde afzuiging.
Indien u in de periode van 1 april t/m 31 december 2018 een
Siemens inductionAir systeem koopt ontvangt u tot € 500,- retour.
thefuturemovingin.nl/cashbackinductionair
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Siemens inbouwapparatuur.
The Exciting Art of Living.

Geniet elke dag van de lekkerste gerechten. Onderneem
meer leuke dingen. Besteed minder tijd aan het huishouden
en haal meer uit het leven. Siemens maakt het mogelijk
met innovatieve en tijdbesparende inbouwapparatuur
voor uw keuken.

Home is where your app is.
Bedien uw apparatuur waar u ook bent. Met de Home
Connect App maakt u overal verbinding met de huishoudelijke
apparaten van Siemens. Krijg meer vrijheid en flexibiliteit
met Home Connect.

Bespaar tot wel 50% van de kooktijd.
Door tegelijk met het ovenprogramma een geïntegreerde
magnetron te gebruiken, versnelt u de bereiding van uw
gerechten. Met deze nieuwe, gecombineerde verwarmingstechnologie blijven de smaak en de kwaliteit van de gerechten perfect behouden.

Geef uw vaat uit handen.
Uw vaatwasser wast stiller en sneller. Naast perfect
schoon vaatwerk heeft u een lagere energierekening.
Want Siemens vaatwassers zijn buitengewoon zuinig met
water en energie.

Besteed minder tijd aan boodschappen.
Uw zuinige koelkast houdt levensmiddelen tot drie keer langer
écht vers. Dat betekent dat u minder vaak boodschappen
hoeft te doen. U kookt met versere ingrediënten en hoeft
minder vaak eten weg te gooien.

Een keuken met frisse lucht.
Laat alle etensluchtjes in huis verdwijnen. Siemens
afzuigkappen zijn efficiënt, fluisterstil en heel energiezuinig.
Het aanbod afzuigkappen is uitgebreid met in het werkblad
integreerbare afzuigkappen. Deze afzuigkappen komen
pas in beeld als ze worden gebruikt, daardoor zorgen ze
voor een prachtige doorkijk in uw keuken. Of kies voor
een 2-in-1 oplossing van inductiekookplaat met
geïntegreerde afzuigkap.

The future moving in.
Siemens maakt uw leven thuis comfortabeler met behulp van
innovatieve technologie en doordacht design. We verleggen
de technologische mogelijkheden van keukens en maken
onze inbouwapparatuur steeds duurzamer. Met meer
gebruiksgemak en door de duurzaamheid te vergroten,
kunt u onbezorgd van uw keuken genieten. Zo houdt u
meer tijd over voor andere zaken.

Ontdek Siemens op:
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

www.facebook.com/siemenshomenederland
@siemenshome_nl

Inhoudsopgave
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Inleiding

Welkom bij Siemens
Noviteiten en energie
Siemens Service en onderhoud
Siemens Showroom
Home Connect

10
11
12 - 15
16 - 17
18 - 23

Bakovens,
magnetrons
en stoomovens

Inleiding
iQ700 Ovens/magnetrons
iQ700 Wit design
iQ500 Ovens/magnetrons
Optionele accessoires / Reinigingsen onderhoudsmiddelen

24 - 31
32 - 39
40 - 41
42 - 49

Inleiding
Inductiekookplaten
Keramische kookplaten
Gaskookplaten
Domino assortiment
Optionele accessoires / Reinigingsen onderhoudsmiddelen

52 - 59
60 - 70
71
72 - 77
78 - 81

Inleiding
Werkbladafzuiging
Plafondunits
Eiland- en wandschouwkappen
Overige afzuigkappen
Optionele accessoires / Reinigingsen onderhoudsmiddelen

84 - 91
92 - 93
93 - 95
95 - 104
104 - 107

Inleiding
Inbouw koel-/vriesapparatuur
Vrijstaande koel-/vriesapparatuur
Optionele accessoires / Reinigingsen onderhoudsmiddelen

110 - 113
114 - 124
125 - 129

Inleiding
Volledig integreerbare vaatwassers
Integreerbare vaatwassers
Optionele accessoires / Reinigingsen onderhoudsmiddelen

132 - 138
139 - 141
142

Kookplaten

Afzuigkappen

Koel-/vriesapparatuur

Vaatwassers

Maatschetsen

50 - 51

82

109

131

143

Alle maatschetsen zijn ook te
144 - 171
downloaden op:
thefuturemovingin.nl/maatschetsen
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Siemens maakt uw
leven gemakkelijker.
Onbezorgd genieten door innovatieve technologie.
Wij maken uw leven gemakkelijk met innovatieve technologie. Daarom verleggen
wij continu de grenzen van wat technisch mogelijk is. Zodat u onbezorgd
kunt genieten.
Design maakt uw leven gemakkelijker.
Wij ontwerpen onze producten om uw leven comfortabeler te maken. In een
Siemens keuken voelt u zich niet alleen thuis, u bespaart er ook veel tijd.
Want goed design is meer dan mooie vormen, kleuren en structuren. We zijn niet
voor niets beloond met tal van gerenommeerde designprijzen. Ons strakke design
maakt elke keuken tot één geheel. Zo combineert u alle iQ700 apparaten naadloos met elkaar. Alle frontpanelen zijn op elkaar afgestemd. Het maakt dus niet
uit of u apparaten naast of boven elkaar plaatst: het resultaat is altijd een lust
voor het oog.

Een slimme en stille
vaatwasser.

Een kookplaat en een
afzuigkap in één.

Uw levensmiddelen
tot 3x langer vers.*

Al onze vaatwassers hebben een superstille iQdrive-koolborstelloze motor.
Zo stil, dat u onze vaatwassers niet
meer hoort. Met timeLight ziet u in één
oogopslag wanneer uw vaat schoon is.
En in onze vaatwassers verwerken wij
zeoliet. Dit mineraal absorbeert vocht
en zet dit om in energie. Ons Zeolith®droogsysteem zorgt ervoor dat uw
vaat sneller en energiezuiniger droogt.

Geniet van maximale vrijheid bij het
koken met inductie. De nieuwe
inductionAir kookplaat combineert een
inductiekookplaat met een afzuigkap.
De inductionAir kookplaat is voorzien van
twee flexZones waarop u met meerdere
pannen tegelijk of met een teppanyaki
of grillplaat kunt koken waarbij u geen
rekening hoeft te houden met vaste
ronde kookzones.

U wilt bewust leven, met gezonde
voeding en met respect voor het
milieu. Siemens koel-/vriesapparatuur
heeft hyperFresh premium, een slimme
vershoudfunctie die uw levensmiddelen
tot drie keer langer vers houdt.
En de noFrost-functie voorkomt rijp-en
ijsvorming, zodat u het vriesgedeelte
van uw koelkast niet meer hoeft te
ontdooien.

*
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Tot wel drie keer langer vers met hyperFresh premium ten opzichte van conventionele koelkasten of koel-/vriescombinaties met een temperatuur van 4ºC

Inleiding

Met Siemens
bespaart u
energie.

Meer resultaten, minder verbruik.
Energie is kostbaar. Wist u dat huishoudelijke apparaten ongeveer de helft van het
stroomverbruik van een gemiddeld
huishouden voor haar rekening nemen?
Dat belast niet alleen het milieu, maar
door stijgende energiekosten ook uw
portemonnee. Daarom zijn wij al jaren
bezig met apparatuur die het milieu
ontziet. Dankzij nieuwe, slimme technieken verbruiken onze huishoudelijke
apparaten weinig energie en water.
En dat ziet u terug in de EU-energieclassificaties. Veel van onze apparaten
zijn zelfs zo zuinig, dat ze met hun
verbruikswaarde ver onder de zuinigste
Europese normering blijven!

Goed voor portemonnee en milieu.
Siemens-apparaten die extra weinig
energie verbruiken, geven we het
keurmerk Eco+ mee. Zo herkent u
gemakkelijk de energiezuinigste huishoudelijke apparaten. Eco+ is goed voor
uw portemonnee én voor het milieu.

Afzuigkappen.

Koelkasten.

Vaatwassers.

De afzuigkappen van Siemens met
iQdrive motor en LED-verlichting zijn
nóg zuiniger: door de iQdrive-techniek
bespaart u 80% energie vergeleken met
vergelijkbare traditionele afzuigkappen.

Met een koelkast met label A+++
bespaart u maar liefst 50% meer
energie dan bij de standaard A+ klasse,
die op zich al zuinig is.

Onze topmodellen vaatwassers
hebben het innovatieve Zeolith®droogsysteem en het Siemenswaterbesparingssysteem. Dit resulteert
in zeer lage verbruikswaarden: het
topmodel is zelfs 10% zuiniger dan
het energielabel A+++.
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Siemens service: alle aandacht
voor u en uw apparatuur.
Kiezen voor een huishoudelijk apparaat van Siemens betekent ook kiezen
voor vakkundige service met de kwaliteit die u van Siemens gewend bent.
Ook in het geval van een reparatie bent u dus in goede handen.
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Onze service is er voor uw gemak.

Klantvriendelijke hulp.

Siemens staat voor onberispelijk werkende huishoudapparatuur. Toch besteden wij extra aandacht aan
service voor onze klanten. Siemens service is er niet
alleen om een eventuele storing te verhelpen of om
snel een serviceafspraak te regelen, maar ook om u
advies te geven. U krijgt vakkundig antwoord op vragen
over de bediening, het gebruik en het onderhoud van
uw apparatuur. Al onze technici worden speciaal
getraind op productkennis en streven continu naar
verbetering van onze diensten.

Uw gemak is voor ons van groot belang. Voor het maken
van afspraken zijn we 24 uur per dag, 7 dagen per week
bereikbaar - telefonisch en online. U plant een afspraak
voor een reparatie wanneer het ú uitkomt. Niemand kent
uw huishoudapparaat beter dan onze technici. Daarom
staan 140 Siemens technici altijd voor u klaar. In meer
dan 90% van de gevallen wordt een storing in één keer
opgelost. Na reparatie nemen wij contact met u op om
te vragen of u tevreden bent over de geleverde service.
Zo kunnen wij onze service blijven verbeteren.

24/7 een afspraak maken.
Het Siemens Contact Center is elke werkdag bereikbaar voor advies en informatie.
Voor het maken van een reparatie
afspraak zijn we zelfs 24/7 bereikbaar.
Telefonisch: 088 - 424 40 20 óf
online: thefuturemovingin.nl/service

flexService voor uw storingen.
Reparaties wanneer het u uitkomt,
dat is mogelijk dankzij Siemens
flexService.
Iedere werkdag van 08.00 tot
20.00 uur en op zaterdag van
08.00 tot 13.00 uur.

Inleiding

5 jaar garantie bij aanschaf van
4 inbouwapparaten van Siemens.
Kiezen voor Siemens is kiezen voor zekerheid.
Registreer uw aankoop binnen 3 maanden op
www.siemens-home.bsh-group.com/nl/garantie en
vul uw gegevens in. Bij aanschaf van 4 of meer inbouwapparaten van Siemens bij een van onze erkende dealers
van BSH huishoudapparaten B.V. in Nederland, krijgt u
in totaal 5 jaar garantie. U betaalt dan 5 jaar lang geen
materiaalkosten en geen arbeidsloon. In het derde tot
en met het vijfde jaar betaalt u, wanneer u beroep moet
doen op uw garantie, alleen de voorrijkosten.

Registratie voor 5 jaar garantie.
Bij gelijktijdige aankoop van minimaal
vier inbouwapparaten kunt u zich
kosteloos registreren voor 5 jaar
garantie op uw Siemens apparatuur.
thefuturemovingin.nl/service

Siemens service online.
Onze service assistent helpt u in een paar stappen naar
het antwoord op de meest voorkomende problemen en
storingen. Als u kiest voor een product van Siemens kunt
u altijd en overal de hulp inroepen van echte experts,
gedurende de hele levensduur van uw apparaat. Onze
interactieve Siemens Service Assistent biedt u, waar en
wanneer u wilt, snelle en deskundige hulp.

Siemens Service online.
Onze interactieve Siemens Service
Assistent biedt u, waar en wanneer u
wilt, snelle en deskundige hulp met
uw (type) apparaat. Ook heeft u hier
toegang tot alle gebruiksaanwijzingen.
thefuturemovingin.nl/service
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Reiniging & onderhoud.
Siemens online shop.
Om volop te genieten van uw nieuwe keukenapparatuur is
het ook van belang om deze goed te onderhouden. Hiermee
verlengt u de levensduur van uw apparaat, zorgt u voor een
optimale werking en haalt u het maximale uit uw aankoop.

Originele onderdelen.
Indien uw Siemens apparaat een
defect heeft en er onderdelen
vervangen moeten worden, kan
Siemens minimaal tot 10 jaar na
productie originele onderdelen leveren.
thefuturemovingin.nl/shop
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De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Siemens zijn
uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen. Bestel op thefuturemovingin.nl/shop en u
heeft uw bestelling binnen 2 werkdagen in huis.

Reiniging & Onderhoud.
Reiniging en onderhoud van uw
apparatuur is cruciaal om er optimaal
gebruik van te blijven maken –
u verlengt de levensduur van de
machine en beleeft extra veel plezier.
Bekijk nu ons uitgebreide assortiment
aan reinigings- en onderhoudsmiddelen
in de online shop
thefuturemovingin.nl/shop

Inleiding

Meld u aan bij mySiemens.
Wanneer u een Siemens product aanschaft, kiest u voor
slimme, vooruit-strevende techniek in uw huishouden.
Wilt u méér halen uit uw apparatuur, registreer dan uw
product op thefuturemovingin.nl/mysiemens
Door registratie heeft u uw productgegevens altijd bij
de hand, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.
Op mySiemens vindt u alle relevante informatie over uw
product, zoals bijpassende accessoires, gebruikstips en
de garantievoorwaarden. Daarnaast ontvangt u regelmatig
bijzondere aanbiedingen voor bijvoorbeeld een kookworkshop in inspiratiehuis 20|20 of voor artikelen uit onze
online shop. Zo ontdekt u altijd iets nieuws op mySiemens.

Meer productinformatie online.
Wist u dat op www.thefuturemovingin.nl
alle producten staan met meer technische specificaties
en de maatschetsen? Hier vindt u ook beoordelingen van
mensen die al een Siemens apparaat aangeschaft hebben.

Uw voordelen op een rij:
• Elk jaar kans op het terugwinnen van
de aanschafprijs van uw product
• Shop aanbiedingen
• Kook- en gebruikstips
• Recepten
• Informatie over de laaste acties
• Uitnodigingen voor evenementen

Beoordeel uw product.
Bij Siemens vinden we het belangrijk om te blijven
verbeteren en vernieuwen. Heeft u zelf al een Siemens
product in huis, dan horen we graag wat ú ervan vindt.
Op thefuturemovingin.nl/beoordeling kunt u een
beoordeling schrijven. Kort of lang, enthousiast of
terughoudend; u bent aan het woord! Uw mening is
waardevol voor ons, omdat het ons kan helpen onze
producten naar een nóg hoger kwaliteitsniveau te brengen.
En voor andere consumenten kunnen uw bevindingen van
belang zijn bij het kiezen van het juiste product.

Typenummer / E-nummer
Op ieder apparaat is een typenummer aangebracht. Op dit typenummer (zie hiernaast) staat
een zogenaamd E-nummer (zie nummer 1) en
een FD-nummer (zie nummer 2). We vragen u
deze nummers te vermelden wanneer u contact
met ons opneemt. In dat geval kunnen wij u snel
en adequaat helpen. Via www.futuremovingin.nl/
typenummer kunt u de plek van het typenummer
snel terugvinden.
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Ontdek Siemens in
inspiratiehuis 20|20.
Ontdek hoe Siemens een
bijdrage kan leveren aan een
buitengewone levensstijl
en kom naar de vernieuwde
Siemens showroom in
inspiratiehuis 20|20. Zie,
voel en probeer verschillende
apparaten. Neem deel aan
productdemonstraties en laat
uzelf vrijblijvend uitgebreid
informeren door de specialisten van Siemens.
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Proef de
Siemens sfeer.
Voelen, ruiken, proeven, zien en
proberen, dat kan in de Siemens
showroom in het inspiratiehuis 20|20
te Hoofddorp. In een schitterend
vormgegeven en volledig duurzaam
gebouw kunt u een groot deel van
de Siemens apparatuur ter plekke
bekijken en beleven.
In inspiratiehuis 20|20 vindt u de
meest uitgebreide collectie van
Siemens apparatuur. Zo ontdekt
u altijd de apparatuur die perfect
aansluit bij uw lifestyle en wensen.
Meer informatie hierover vindt u op
inspiratiehuis2020.nl

Advies op maat.
Heeft u specifieke vragen?
Dan adviseren we u een afspraak te
maken. Vakkundig personeel geeft
graag advies op maat: onze Siemens
productadviseurs brengen voor u de
diverse mogelijkheden in kaart aan de
hand van uw individuele situatie en
wensen. We zijn ervan overtuigd dat
u gemak niet moet zien, maar moet
beleven. U bent ook van harte welkom
om vrijblijvend rond te kijken.

Inleiding

Er valt altijd iets te beleven in inspiratiehuis
20|20. U krijgt veel inspiratie door allerlei
workshops, kookdemo’s, foodtrends
en lezingen. Kijk vooral regelmatig
op inspiratiehuis2020.nl voor meer
informatie en de laatste agenda.

Proeven en ervaren.

Koken en genieten.

Genieten van koffie.

Elke zaterdag en op enkele zondagen
demonsteren productadviseurs onze
inbouwapparatuur en geven professionele koks diverse kookdemonstraties. U bent welkom om te komen
kijken, proeven en om vragen te
stellen! Maak vooraf een afspraak voor
een adviesgesprek of meldt u aan voor
een demonstratie om zeker te zijn
van een plaats. U kunt ook zelf met
de nieuwe Siemens ovens aan de slag
dankzij het Kies&Kook concept waar u
een zak met ingrediënten uitkiest en in
de Siemens demokeuken een heerlijk
gerecht kunt bereiden. U hoeft zich
hiervoor niet aan te melden. Er is altijd
wat te beleven in inspiratiehuis 20|20.

Heeft u een (combi-)stoomoven of oven
met varioSpeed aangeschaft en wilt u
leren hoe u alle mogelijkheden optimaal
kunt benutten? Volg dan een workshop
in de kookstudio van Siemens. Tijdens
deze workshop wordt u begeleid door
een professionele kok. U maakt kennis
met de belangrijkste bereidingstechnieken van onze verschillende ovens.
Samen met de andere deelnemers
bereidt u een driegangendiner, waarvan
u later op de avond gezamenlijk kunt
genieten. Kijk voor deelnamekosten en de actuele kalender op
inspiratiehuis2020.nl/workshop

Bent u een echte koffiegenieter?
Dan nodigen we u uit om een koffieworkshop te volgen. Onze barista,
een professionele meester-koffiezetter, laat u twee uur lang zien en
proeven hoe een vakman koffie maakt.
U ontdekt hoe de verschillende
soorten koffiebonen worden verbouwd,
uit welke smaken uw favoriete
melange bestaat, hoe belangrijk de
maling van de bonen is en nog veel
meer. U leert ook een perfecte espresso,
een onvergetelijke cappuccino of een
zalige latte macchiato te maken.
Op inspiratiehuis2020.nl/workshop
kunt u zich aanmelden en vindt u de
deelnamekosten en actuele agenda
van de koffieworkshops.

Wilt u persoonlijk advies? Maak dan een afspraak met onze
productadviseurs via de website van inspiratiehuis 20|20.
Hier kunt u zich ook aanmelden voor de demonstraties en
kookworkshops en vindt u de actuele openingstijden.
Siemens Showroom, inspiratiehuis 20|20
Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp.
Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 17:00 uur.
Ook geopend op enkele zondagen.
Voor meer informatie kijk op: inspiratiehuis2020.nl

Alle ruimte om Siemens apparatuur te ontdekken

facebook.com/siemenshomenederland
@SiemensHuishoud
Siemens Home Nederland
@siemenshome_nl

17

Home is where
your app is.

Alles onder controle. Waar u ook bent. Met Home Connect.
De wereld van technologische
innovatie is constant in beweging. Apparaten worden steeds
slimmer en steeds vaker digitaal
verbonden. Met de op wifi aangesloten huishoudapparaten van Siemens en
Home Connect, bereikt deze ontwikkeling nu
ook uw huis. De synergie van wifi-apparatuur,
18
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intelligente software en een intuïtieve app,
biedt u vele mogelijkheden. De één maakt het
huishouden makkelijker, terwijl de ander
compleet nieuwe toepassingen mogelijk maakt.
Alle apparaten maken uw leven efficiënter en
gemakkelijker dan ooit tevoren. Zodat u meer
tijd overhoudt om de dingen te doen die
u leuk vindt. For a life less ordinary.

De juiste accessoires.
Er zijn veel handige accessoires voor uw huishoudelijke
apparaten van Siemens. Met de Home Connect app kunt u
deze nog eenvoudiger vinden. Zodra u een accessoire heeft
uitgekozen, maakt de app verbinding met de online shop
waar u direct een bestelling kunt plaatsen.

Eén interface voor meerdere
apparaten.

Inleiding

Informatie op afroep.
Vergeet omslachtig bladeren in boeken of lang zoeken op
het internet. Profiteer van de handige digitale handleidingen
en intelligente extra’s. Vind gedetailleerde informatie,
tips & tricks over programma’s en opties. Ervaar hoe
eenvoudig de bediening van uw oven, inbouwvaatwasser,
koel-/vriescombinatie en kookplaat met Home Connect is
wanneer u alle informatie altijd bij de hand heeft.

Meer mogelijkheden met Home Connect.
Wist u dat u met Home Connect veel meer kunt doen dan
alleen uw huishoudelijke apparaten op intelligente wijze
bedienen? Met de app krijgt u namelijk toegang tot een
uniek netwerk van partnerdiensten op uiteenlopende
gebieden. Of het nu gaat om digitale thuishelpers,
spraakbesturing, lichtsensoren of energiebeheer - de
services en applicaties van Home Connect Partners bieden
oplossingen die perfect aansluiten op uw behoeften.
Til uw dagelijks leven naar een hoger niveau en maak
het net zo comfortabel, tijdbesparend en efficiënt als u wilt.

Unieke functies die het
dagelijks leven gemakkelijk
maken.

Alle functies zijn eenvoudig te
bedienen.
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Maak verbinding
met de toekomst.
Ontdek de vele voordelen
die Siemens huishoudelijke
apparaten met Home Connect
u kunnen bieden.
Home Connect functies voor
de oven.
Bediening op afstand: bedien uw oven vanaf elke plek
via de Home Connect app.
Uw oven biedt u meer vrijheid en flexibiliteit. Dankzij Home
Connect kunt u kookprogramma’s starten en stoppen en de
instellingen intuïtief aanpassen via de app - zonder dat u in de
keuken hoeft te zijn.
recipeWorld: kies een recept en pas de instellingen van
de oven aan.
Culinaire hoogstandjes kunnen zo gemakkelijk zijn: bekijk
de ruime keuze aan heerlijke recepten in uw Home Connect
app. Zodra u uw favoriete recept heeft gekozen, kunt u de
instellingen voor de perfecte bereiding direct naar uw
oven sturen.
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Inleiding

Home Connect functies voor de
afzuigkap en kookplaat.

Home Connect functies voor
de vaatwasser.

Bedien uw afzuigkap vanaf elke plek.
Bedien uw afzuigkap waar u ook bent met behulp van de
intuïtief te bedienen Home Connect app. Denk hierbij aan
het aanpassen van de afzuigsnelheid of het regelen van de
verlichting.

Bediening op afstand: altijd een gemakkelijk overzicht
van de status van uw vaatwasser.
Kies met de Home Connect app eenvoudig programma’s en
opties. Zet uw vaatwasser aan, waar en wanneer u dat wilt.
Als de vaat schoon en droog is, stuurt de Home Connect app
u een pushbericht.

Gegarandeerd de beste prestaties.
Nadenken over het onderhoud van uw afzuigkap behoort
voorgoed tot het verleden. Ontvang via de app een
pushbericht wanneer u de filter van uw afzuigkap moet
vervangen. Hierdoor bent u verzekerd van de beste
prestaties. De juiste filters kunt u vervolgens gemakkelijk
via de online-shop bestellen.
Monitor uw kookplaat op afstand.
Bij een kookplaat met Home Connect kunt u via de app uw
kookplaat monitoren. Daarnaast kunt u met de cookConnect
functie de bijbehorende Home Connect afzuigkap bedienen.

Easy Start: kies en start het ideale reinigingsprogramma
met de Home Connect app.
Easy Start maakt het bedienen van de vaatwasser
gemakkelijker dan ooit. Beantwoord een paar eenvoudige
vragen over reinigingsvoorkeuren en het type vaat via de
Home Connect app. Vervolgens ontvangt u een aanbeveling
voor het beste programma, dat u via de app op afstand kunt
laten starten.
Ontvang een melding zodra uw voorraad
vaatwastabletten opraakt.
Zet elke keer dat u nieuwe vaatwastabletten koopt
een aantekening in uw Home Connect app. Zo kunt u
via uw smartphone altijd en overal bekijken hoeveel
vaatwastabletten u nog heeft.
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Inleiding

Ontdek de voordelen van
huishoudelijke apparaten
met Home Connect.

Home Connect functies voor
de koelkast.

Home Connect functies voor
koffiemachines.

Bediening op afstand: bedien uw koelkast intuïtief
met de Home Connect app.
Met de Home Connect app kunt u alle instellingen, zoals
de temperatuur van uw koelkast wijzigen zonder dat u de
koelkastdeur ook maar hoeft te openen. De Home Connect
app is heel intuïtief en makkelijk te bedienen. U heeft geen
handleiding meer nodig. U kunt zelfs meldingen ontvangen
als de deur per ongeluk openstaat, of wanneer de temperatuur moet worden bijgesteld.

Eenvoudig uw favoriete koffie zetten via de Home
Connect app.
Ristretto, cappuccino, latte macchiato: als het op koffie
aankomt, heeft iedereen zijn eigen voorkeur. De koffie voldoet
met Home Connect eenvoudig aan ieders wensen. Pas de
sterkte, de temperatuur en de hoeveelheid melk aan naar uw
eigen voorkeur. Kies of creëer de gewenste specialiteit via
de intuïtieve app-interface en verstuur het naar uw Siemens
koffieautomaat.

Bewaargids: vind de beste plek voor elk product.
Elk product stelt andere eisen aan zijn bewaaromgeving.
Dankzij de bewaargids in uw Home Connect app hoeft u de
beste bewaaromstandigheden voor uw boodschappen niet
te onthouden. De app vertelt u hoe u de producten
het best bewaart, en geeft zelfs informatie over de voedingswaarde van de producten in uw koelkast.

coffeePlaylist: verzamel en verzend favoriete drankjes
via de app.
Verras en verwen uw gasten. Met de Home Connect app
kunt u meerdere bestellingen voor diverse koffievarianten
aannemen en de lijst naar uw apparaat verzenden.
Het koffiecentrum bereidt vervolgens één voor één de
koffiespecialiteiten van de lijst. Het was nog nooit zo makkelijk
om uw gasten perfect te verwelkomen.

Camera in the fridge: bekijk
de inhoud van uw koelkast,
waar u ook bent.
Dankzij de twee camera’s in de
vrijstaande koelkast KG36NHI32,
KA92DHI31 of de KA92DHB31
en de intuïtieve Home Connect
app, kunt u de inhoud van de
koelkast bekijken, waar u ook bent. Dus zodra u culinaire
inspiratie krijgt, kunt u binnen een paar seconden zien of u de
benodigde ingrediënten al in huis heeft*.

Recepten: voor gerechten, dranken of desserts met koffie
als ingrediënt.
Voor veel gerechten, dranken of desserts, zoals espresso crème
brûlée, is koffie nodig als ingrediënt. Uw apparaat is daar met
Home Connect perfect op voorbereid. Kies eenvoudigweg
voor een van de voorgeprogrammeerde recepten en start de
bereiding op afstand.

*De camera functie is alleen beschikbaar op de vrijstaande koelkasten KG36NHI32, KA92DHI31 en KA92DHB31.
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De Siemens
studioLine
ovenserie.
Fascinerend vanaf
de eerste indruk.
Alleen het beste is goed genoeg bij de studioLine ovens.
De ovens kenmerken zich door vernieuwende toegepaste
technologie, hoogwaardige materialen en uitmuntend
vakmanschap. Dat is te zien, te voelen, en vooral:
naar eigen wens te combineren.
De studioLine ovens zijn voorzien van hoogwaardige
materialen. Zo zijn de ovens afgewerkt met blackSteel; een extra donkere versie van geborsteld RVS.
Daarnaast zijn de ovens voorzien van een roestvrijstalen draaiknop en extra donkere ovendeur. De verschillende
elementen zijn perfect op elkaar afgestemd en vormen een
prachtig geheel.
Een buitengewone diversiviteit.
De iQ700 studioLine ovenrang bestaat uit 5 verschillende
typen ovens:
- een varioSpeed bakoven met magnetron
- een varioSpeed bakoven met magnetron en pulseSteam
- een bakoven met fullSteam
- een bakoven met pulseSteam
- een conventionele bakoven
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Speciaal voor studioLine.
Ovens

Exclusieve uitrusting, inclusief bij studioLine.
Bij studioLine van Siemens is exclusiviteit inbegrepen
en profiteert u van het beste dat Siemens te
bieden heeft.
Home is where your app is.
Alle studioLine ovens met een TFTTouchdisplay zijn standaard voorzien
van Home Connect. Met Home
Connect kunt u altijd en overal uw
oven bedienen met behulp van een innovatieve
app op de smartphone of tablet.

Telescooprails.
Met de telescooprails met stopfunctie
schuift u uw bakblikken, braadsledes
en roosters veilig in en uit de oven.
De telescooprails schuift aan beide
kanten soepel uit en stopt op de verste stand. U
kunt overal goed bij en u heeft een goed overzicht.
De telescooprails voor de ovens met activeClean®
is ook pyrolyse-bestendig en kan tijdens de pyrolytische reiniging in de oven blijven zitten.

Koken als een professional met
de vacumeerlade en de sous-vide
functie.
Koken als een professional was nog
nooit zo gemakkelijk. Het studioLine
assortiment is uitgebreid met een vacumeerlade.
Met de vacumeerlade kunnen gerechten onder
een vacuüm van 99% worden geseald. Vervolgens
kunnen deze gerechten met de sous-vide functie in
de stoomoven op lage temperatuur (tussen 50-95o C)
worden bereid. Hierdoor wordt een optimale
verdeling van de warmte tijdens de bereiding behaald,
zodat de smaak volledig tot zijn recht komt.
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Meer vrijheid met
de iQ700 bakovens
van Siemens.
varioSpeed: 100% smaak binnen 50%
van de tijd.
Het is heel eenvoudig om een heerlijke
maaltijd in de helft van de tijd te bereiden,
één druk op de knop is voldoende.
Door naast de gebruikelijke manier van
verwarmen ook de geïntegreerde magnetron
te gebruiken, kan de bereiding van gerechten
worden versneld met behoud van de perfecte
kwaliteit. Richt uw leven in met meer leuke
dingen, want u bespaart tot 50% van de tijd.
Neem uw tijd, uw oven doet de rest. De
iQ700 oven met varioSpeed is beschikbaar in
de nishoogtes 45 en 60 cm.

fullSteam: bakken met 100%
stoom in plaats van vet of olie.
Met een iQ700 stoomoven maakt u de
lekkerste gerechten klaar. De stoomfunctie
zorgt voor perfecte groenten en aardappelen
zonder dat daarbij smaak, kleur en vitaminen
verloren gaan. En doordat er geen vet of olie
aan te pas komt, is het eindresultaat niet
alleen bijzonder smakelijk, maar ook nog eens
erg gezond. Met de stoomfunctie kunt u
maaltijden ook opnieuw opwarmen. Smaak
gaat bij deze manier van verwarmen
niet verloren.

pulseSteam: in een hand-omdraai
krokante en sappige gerechten.
Met de pulseSteam-functie maakt u in een
handomdraai perfecte gerechten. Tijdens het
gehele bakproces wordt automatisch de juiste
hoeveelheid stoom toegevoegd die nodig is.

Home Connect
Met de eenvoudig te bedienen Home Connect
app heeft u toegang tot, en beheert u de
instellingen van de oven, waar en wanneer
u maar wilt.
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Eenvoudige bediening voor een bijzonder resultaat.
De ovenruimte van onze ovens met fullSteam en pulseSteam
hebben we vergroot door het waterreservoir achter het
bedieningspaneel te plaatsen. Zo passen ook grote
ovenschalen in uw oven. De breedte van de ovenruimten
van zowel onze 60 als 45 cm hoge ovens zijn nu gelijk aan
elkaar. Bakplaten zijn daardoor gemakkelijk uitwisselbaar.
De watertank kan met de volgende eenvoudige stappen
gebruikt worden.

Stap 1: Druk op de tiptoets en het bedieningspaneel komt naar
voren. Duw vervolgens het paneel omhoog en u heeft toegang tot
het waterreservoir. Vul het 1 liter reservoir met water en zet het
reservoir terug.

Stap 2: Duw het paneel weer naar beneden en het sluit zichzelf.
Nu kunt u het gewenste programma kiezen.

Ovens

Koken was
nog nooit zó
gemakkelijk.
Koken met inbouwapparatuur van Siemens geeft
altijd voldoening. Onze bakovens met innovatieve
functies besparen u veel tijd en moeite. Ze staan
garant voor een smakelijk resultaat.

Kerntemperatuurmeter:
voor de beste braadresultaten.
De beste braadresultaten behaalt u heel
eenvoudig met de kerntemperatuurmeter.
Met drie meetpunten meet de innovatieve
kern-temperatuurmeter de kerntemperatuur van
uw gerechten.
Deze functie gebruikt u bij tal van gerechten. Hij
is zelfs geschikt voor de geïntegreerde magnetron
en de pulseSteam-functie.

coolStart: nooit meer voorverwarmen.
Met de coolStart-functie hoeft u uw oven nooit
meer voor te verwarmen bij bijvoorbeeld een
diepvriespizza. Met dit slimme verwarmingssysteem bereidt u bevroren producten in de
tijd zoals op de verpakking is aangegeven.
Zónder voorverwarmen. Succes verzekerd
en u bespaart kostbare tijd.

De sous-vide functie.
De sous-vide functie in combinatie met de
nieuwe vacumeerlade bieden garantie op een
unieke smaakbeleving en een professioneel
resultaat. Met de vacumeerlade kunnen
gerechten perfect vacuüm worden verpakt.
Deze gerechten kunnen vervolgens in de
stoomoven met behulp van de sous-vide
functie langzaam worden gegaard. Gerechten
behouden bij deze unieke bereidingswijze alle
vitaminen en mineralen wat zorgt voor een
unieke smaakbeleving.

Baksensor: uw oven weet wanneer uw
gerecht klaar is.
Met de baksensor weet uw oven zelf
wanneer het gerecht klaar is. U hoeft
het gerecht alleen nog maar in de oven
te plaatsen. Door de innovatieve sensortechnologie voert uw oven het bakproces
automatisch uit. De baksensor controleert
de vochtigheid in uw oven en detecteert
hieraan wanneer uw gerecht klaar is.

4D hetelucht: voor een perfect bakresultaat.
Waar u uw gerecht ook in uw oven plaatst,
u heeft altijd een perfect bakresultaat.
De hoogte van het bakrooster of de bakplaat
is niet meer belangrijk. De innovatieve motor
verdeelt de warmte nog beter in uw oven.
Zo krijgt u altijd hét perfecte gerecht.
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TFT-Touchdisplay Plus, TFT-Touchdisplay
en TFT-Display: duidelijk overzicht, heldere
kleuren en een intuïtieve bediening.
Alle iQ700 ovens hebben een TFT-display
met een hoog contrast en hoge resolutie.
De TFT-Touchdisplay Plus en TFTTouchdisplay zijn displays in een groter
formaat voorzien van mooie kleuren.
Overzicht houden was nog nooit zo
gemakkelijk. Dankzij de eenvoudige
menustructuur navigeert u op gevoel.
U heeft volledige controle. Er zijn drie
verschillende TFT-displays, afhankelijk
van welke oven u kiest. Alle ovens zijn
combineerbaar. Als uw oven is uitgeschakeld,
ziet u alleen de designlijn en de
bedieningsknop.

TFT-Touchdisplay Plus: kleur en grafisch display 5,7 inch

TFT-Touchdisplay: kleur en grafisch display 3,7 inch

TFT-Display: 2,8 inch

cookControl Plus: vooraf ingestelde
programma’s garanderen de beste
resultaten voor talloze gerechten.
Koken als een professional, zonder veel
moeite? Dankzij de innovatieve techniek hoeft
dat geen droom te blijven, want Siemens
heeft in zijn bakovens met cookControl Plus
het kookboek meteen ingebouwd.
De functie cookControl Plus in uw bakoven
biedt optimale programma’s voor de perfecte
bereiding van diverse gerechten. U hoeft
alleen maar het gewenste gerecht te
selecteren op uw bakoven en het gewicht
in te voeren. De bakoven doet de rest.
Met cookControl Plus wordt een perfect
resultaat gegarandeerd - en dat voor een
groot aantal gerechten.

softMove: veilig en zacht openen en
sluiten van uw ovendeur.
Met de softMove-functie opent en sluit u
uw oven gemakkelijk en zacht. In het scharnier
zit een verbeterd sluitingsmechanisme. Heeft u
uw handen vol? Geen probleem. Een zacht
duwtje tegen de ovendeur is genoeg: het
softMove-sluitingsmechanisme zorgt ervoor
dat de ovendeur zacht opent en sluit.
De softMove-functie zit op alle grote en
compacte iQ700 ovens met een klapdeur.

Halogeen
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Halogeen, LED en MultiLED:
elk gerecht in mooi helder licht.
Onze ovens hebben verschillende soorten
verlichting: Halogeen, LED of MultiLED.
Afhankelijk van welk model oven u kiest.
Elk gerecht bewondert u in mooi helder licht.

Ovens

Combineer onze
keukenapparatuur tot
een visuele eenheid.
Door slim design combineert u alle apparaten met elkaar.
Onze inbouwapparatuur geeft u alle vrijheid om de apparaten in uw droomkeuken
naar wens te combineren, zonder dat u compromissen hoeft te sluiten op bijvoorbeeld
vormgeving. Ons strakke design maakt elke keuken tot één geheel. Zo combineert u
alle iQ700 apparaten naadloos met elkaar. En doordat de hoogte van het bedieningspaneel van alle apparaten gelijk is, combineert u alle apparaten perfect horizontaal
en verticaal. Combi-stoomoven boven, magnetron eronder, koffieautomaat of
compacte bakoven ernaast. Welke apparaten u ook combineert, een Siemens keuken
vormt altijd een perfect geheel. En om het geheel helemaal af te maken, kan de
onderkant van de oven en de rand van de kast afgedekt worden met een afdekstrip
(zie optionele accessoires op pagina 50.
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De bakovens van Siemens zijn superzuinig.
Voor iedere thuiskok zijn de bakovens van
Siemens een genot om mee te werken.
Goed nieuws is dat ook energiebewuste koks
blij worden van onze ovens, want de bakovens van Siemens zijn bijzonder zuinig in
het gebruik.

Al onze ovens vallen in energieklasse A
of hoger. Zo bespaart u minimaal 40%
aan energie ten opzichte van een
vergelijkbare oven uit 1999.

Elektrische ovens

Ontwikkeling van energieverbruik bij
Siemens ovens van 1999 en 2018.
Elektrische bakovens energieverbruik volgens EU-norm
Nr. 65/2018*

0,69 kWh

1,10 kWh
1999

Hetelucht Eco is een intelligente manier van
verhitten voor het zachtjes garen van vlees,
vis en gebak. Uw apparaat controleert de
optimale hoeveelheid energie voor het kookgedeelte in de oven. De etenswaren worden
namelijk klaargemaakt in fases door gebruik
te maken van restwarmte. Dit betekent dat
uw etenswaren sappiger blijven en minder
snel bruin worden. Energie kan hierdoor worden bespaard.

2018

tot

−43%

* Vergelijking tussen de verbruikswaarden
van het standaardprogramma en de
verbruikswaarden van een vergelijkbaar
Siemens apparaat uit 1999.

Een grote bakoven heeft een inhoud van 71 liter
en verbruikt slechts 0,69 kWh.
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Ovens

En zo maakt u de
oven schoon: televisie
aan, lievelingsfilm
kijken, klaar.
Met een oven van Siemens hoeft u deze
niet zelf meer schoon te maken. Uw oven
doet het zelf met functionaliteiten als:
• activeClean® pyrolyse
• ecoClean katalyse

activeClean® pyrolyse:
uw oven reinigt zichzelf.
Het reinigingssysteem activeClean®
klinkt bijna te mooi om waar te zijn:
met één druk op de knop reinigt de oven zichzelf. Het automatische programma gebruikt
hoge temperaturen om etensresten tot as te
verbranden. U hoeft alleen maar een doekje
door de ovenruimte te halen en u bent klaar.
Ook heeft u geen dure of milieubelastende
schoonmaakmiddelen meer nodig.

ecoClean katalyse: terwijl u bakt, reinigt
uw oven zichzelf.
Een ecoClean-katalysewand reinigt zichzelf
wanneer u de oven gebruikt. Op de
ecoClean-wand zit een speciale coating
van poreus keramiek. Deze absorbeert vuil
en vetspetters en breekt ze af bij een hoge
temperatuur.
De luxere ovens zijn uitgerust met ecoClean Plus: katalytische plafond achter-, en
zijwanden.

De telescooprails met stopfunctie is ook
geschikt voor activeClean®. De telescooprails
in de oven is pyrolysebestendig en hoeft
tijdens het programma dus niet uit de oven
gehaald te worden.
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De nieuwe iQ500 ovens zijn dankzij hun tijdloze design
een ware highlight in de keuken. De hoogstaande afwerking
en de kwaliteit van de gebruikte materialen zorgen ervoor dat
de apparaten direct indruk maken. Dit wordt verder versterkt
door de nieuw ontwikkelde lightControl bedieningsknop.
De ovensystemen zijn op de knop afgebeeld en worden door
de blauwe verlichting gehighlight. Op deze manier kunt u
meteen op het eerste gezicht zien op welk ovensysteem uw
oven is ingesteld. De extra brede knop maakt deze niet alleen
aantrekkelijk maar ook makkelijk te bedienen. De 100%
roestvrijstalen afwerking van de knop zorgt voor een
hoogwaardige uitstraling.
De nieuwe iQ500 apparaten zorgen voor maximale
flexibiliteit bij het indelen van uw apparaten. De apparaten
kunnen geheel naar wens geplaatst en gecombineerd
worden. Kiest u bijvoorbeeld voor een horizontale opstelling
of toch voor een opstelling waar de apparaten verticaal
worden geplaatst – het resultaat is altijd harmonieus.

Ovens

Haal het meeste uit uw tijd.
Net als uw iQ500 oven.
Kies voor een drie in één oplossing met magnetron,
stoom en hetelucht.
Nieuw in het iQ500 assortiment is de compacte magnetron
met stoomfunctie. Deze is beschikbaar in twee varianten:
of 3-in-1 waarbij de magnetron wordt gecombineerd met
stoom en hetelucht, of 2-in-1 met de combinatie magnetron
en stoom.
De stoomfunctie maakt gebruikt van een 800 ml
waterreservoir aan de onderzijde van de oven. Het water
wordt extern met een verwarmingselement tot stoom
verwarmd, die vervolgens met behulp van de ventilator
in de magnetronruimte wordt verspreid. Met deze
stoomfunctie kan zowel stoom worden toegevoegd
aan de magnetron of hetelucht functie, als volledig
100% worden gestoomd.
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Ervaar hoe het is om niet te hoeven
wachten: Snel voorverwarmen.
Dankzij Snel voorverwarmen verwarmt de
oven extra snel voor – zonder dat daarbij
extra energie wordt gebruikt. Zo is de
oven bijvoorbeeld voorverwarmd tot een
temperatuur van 175°C in ongeveer
5 minuten (bij 3D hetelucht Plus).

Koken makkelijk gemaakt: cookControl.
Koken wordt dankzij cookControl nog
makkelijker. Een oven met cookControl is
voorzien van ingebouwde programma’s voor
het bereiden van bijvoorbeeld vlees, vis,
groenten en taarten. Selecteer het gewenste
gerecht, geef het gewicht aan en uw oven
doet de rest.

De snelle start voor uw maaltijd:
coolStart.
De coolStart functie maakt gebruik van een
intelligente manier van verwarmen. Hierdoor
kunnen bevroren gerechten snel en zonder
voorverwarmen worden bereid.

Perfectie op ieder niveau:
3D hetelucht Plus.
De 3D hetelucht Plus functie maakt het
mogelijk tegelijkertijd op drie niveaus te
bakken. De oven zorgt ervoor dat de
warmte in de oven perfect wordt verdeeld.
Met gegarandeerd perfecte bakresultaten
op ieder niveau.

Siemens kookplaten:
voor ieder wat wils.
Als het om het hart van uw keuken gaat, geeft
Siemens u alle vrijheid om te kiezen uit inductiekookplaten, keramische kookplaten en gaskookplaten. Siemens kookplaten zijn schitterend
afgewerkt. De indeling van de kookzones
kunt u afstemmen op uw persoonlijke voorkeur.
Daarnaast kunt u kiezen uit warmtebronnen
van verschillend vermogen en innovatieve
bedieningsconcepten en designs.

Koken is een kwestie van techniek, maar
ook van gevoel. Welke kookplaat u ook
kiest: Siemens kookplaten zijn veilig,
zuinig en mooi.
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Het gemak van inductiekoken.
Geen merk is zo met inductiekoken
verbonden als Siemens. Al meer
dan 20 jaar lopen we voorop met
innovatieve technologieën en
bedieningsconcepten. Inductiekoken biedt behoorlijk wat voordelen. Zo is inductie-koken razendsnel
en kunt u de kookzones nauwkeurig instellen.

Kookplaten

Inductiekoken is extra veilig.
Met één druk op de hoofdschakelaar worden alle
functies uitgeschakeld. Ook het blokkeren van
de toetsen is mogelijk zodat kinderhandjes de
kookplaat niet kunnen bedienen. Er kan geen
inductiekookzone worden ingeschakeld zonder
dat er en pan op geplaatst is. De kookzone wordt
dus simpelweg niet heet. Doordat het keramische
oppervlak slechts wordt verwarmd door de warmte
van uw pannen, zal hetgeen wat tijdens het koken
per ongeluk op de kookplaat belandt, niet aan- of
inbranden. Schoonmaken wordt daarmee erg
gemakkelijk. Van bedienen tot reinigen, over alles
is nagedacht.

Inductiekoken is zuinig.
Bij Siemens doen we er alles aan
om energieverspilling tegen te gaan
door energiezuinige programma’s te
ontwikkelen en inductiekoken steeds
efficiënter te maken. Voor wie de voordelen van
elektrisch koken wil combineren met energiebesparing, is inductie de beste keuze.
Bij inductie wordt de warmte alleen daar opgewekt
waar deze nodig is: in de bodem van de pan.
Dat is zuinig en veilig. Na gebruik koelt het warme
gedeelte snel weer af. Er gaat bij inductiekoken
vrijwel geen energie verloren. Vergeleken met een
keramische kookplaat met infrarood- element is
er sprake van 30% energiewinst.
Inductiekoken is sneller en zuiniger dan koken
met gas. Schakelt u de powerBoost-functie in,
dan versnelt u de kookprestaties met 35 tot 50%.
Bij grotere hoeveelheden, bijvoorbeeld bij het aan
de kook brengen van een pan water voor pasta,
levert dit een forse tijdswinst op.
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InductionAir. Zelfs een geweldige
kookplaat kan verbeterd worden.
Met een geïntegreerde afzuiging.

Kookplaten

Extra opties voor nog meer flexibiliteit tijdens het koken.
Om ook bij de bereiding van gerechten extra flexibiliteit te bieden, heeft Siemens voor
de flexInduction kookplaten drie speciale extra’s ontwikkeld. Met behulp van de grillplaat
creëert u een onovertroffen barbecue-ervaring, zonder houtskool of vervelende rook.
Op de Teppanyaki kunt u heerlijke gerechten boordevol vitamines bereiden en in de
braadpan kunt u zelfs groente stomen.

inductionAir: de perfecte optelsom van een kookplaat, afzuiging en inspiratie.
De revolutionaire Siemens inductionAir combineert twee geweldige apparaten: een
flexInduction kookplaat en een geïntegreerde werkbladafzuiging. Het ruimtebesparende
concept biedt nieuwe mogelijkheden zodat u precies de keuken kunt creëren die u wenst.
Nadat uw wensen werkelijkheid zijn geworden, zult u dagelijks het extra gemak ervaren
tijdens het koken.

Getest en gecertificeerd door het Duitse testinstituut SLG.
Intensieve tests bevestigen: "Geen zorgwekkend vocht op
keukenmeubilair tijdens het gebruik van kookplaten met
geïntegreerde afzuiging in recirculatiewerking voor huishoudelijke toepassing in ruimtes met goed geïsoleerde
buitenwand." Bron: SLC Certificaat nr. 109280A 08/17
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Vrijheid op het
culinaire vlak.
Siemens heeft voor ieder wat wils:
smart-Induction, pureInduction, powerInduction, combiInduction, flexInduction
en freeInduction.

iQ100 smartInduction.
Grote prestaties op een 230V-aansluiting.
Siemens heeft een inductiekookplaat die de
overstap naar inductiekoken nog aantrekkelijker
maakt: de smartInduction kookplaat.
Hiermee wordt inductiekoken op slechts
één elektriciteitsgroep mogelijk gemaakt.
Krachtstroom of meerdere elektriciteitsgroepen
zijn niet langer nodig. Dankzij een slimme
aanpassing in het elektriciteits-circuit is de
aansluitwaarde van de smartInduction kookplaat slechts 3,68 kW. Met andere woorden:
een gewoon stopcontact volstaat om te koken
op inductie. Hierdoor kan ieder huishouden
van de voordelen van inductie-koken genieten.

Design en afwerking.
Het ene design is het andere niet. Als u toch uw kookplaat
aan uw wensen aanpast, dan het liefst tot en met het laatste
detail. Bij Siemens heeft u keuze uit verschillende designs.
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iQ100 pureInduction.
Instapmodel met alle voordelen van inductie.
De pureInduction kookplaat is een basismodel
inductiekookplaat met een max. aansluitwaarde van 4,6 kW, die met een perilex stekker
op twee elektriciteitsgroepen wordt
aangesloten en alle voordelen biedt van
inductiekoken.

Facet-design.

Vlak geïntegreerd.

Vlaklijst-design.

Dit ontwerp herkent u aan de smalle
roestvrijstalen zijprofielen en de
schuin aflopende voorkant.

Deze kookplaat ligt verzonken in
het blad, bijvoorbeeld in graniet.

Deze inductiekookplaat heeft een
roestvrijstalen rand rondom de hele
kookplaat.

Bovendien kunt u met de powerBoost-functie
het vermogen tot wel 50% verhogen. Daarmee
gaan handelingen als het op temperatuur
brengen en het bereiden van grotere
hoeveelheden tot wel 35% sneller.

iQ500 combiInduction.
Meer gebruiksgemak met combiInduction.
De combiInduction kookplaat biedt u de
mogelijkheid om twee grote ronde kookzones
aan elkaar te koppelen zodat u ook kunt koken
en bakken met grotere pannen.

Focus op flexibiliteit.
Siemens studioLine inductiekookplaten bieden
u optimale vrijheid bij het koken. Kies voor één
of meerdere flexibele zones met flexInduction of
voor maximale flexibiliteit met freeInduction.
Deep Black Edition design.
De gebruikte materialen bij Siemens kookplaten
zijn hoogwaardig en prachtig afgewerkt. Goed
voorbeeld hiervan zijn de nieuwste studioLine
inductiekookplaten die zijn voorzien van extra
zwart keramisch glas voor een nog strakkere
uitstraling van uw keuken.

iQ700 flexInduction.
Voor meer flexibiliteit bij het koken.
Deze flexibele inductiekookplaat biedt u
nog meer ruimte voor uw kookplezier.
Op het oppervlak van ongeveer 21 x 40 cm
kunnen pannen in verschillende maten worden
gebruikt. De kookplaat herkent automatisch het
aantal, de grootte en de vorm van de geplaatste
pannen. Met de nieuwe flexInduction Plus
kookplaat beschikt u over nog meer ruimte en
flexibiliteit dankzij de extra inductiespoel die
automatisch wordt bijgeschakeld als een grote
pan of bakplaat op de kookplaat wordt gezet.

Kookplaten

iQ300 powerInduction.
Snel, veilig en eenvoudig te reinigen.
Direct warm. Direct koud. Ervaar nu zelf de
voordelen van powerInduction. De warmte
wordt via een inductiespoel direct naar de
pannen geleid – zonder daarbij de kookplaat
te verwarmen. Dat betekent een kortere
opwarmtijd, een hogere veiligheid en gemakkelijker schoonhouden van de kookplaat.

iQ700 freeInduction.
Eén groot oppervlak voor extra groot
kookplezier.
De freeInduction kookplaat heeft één
volledig kookoppervlak, zo plaatst u pannen
op ieder deel van de kookplaat. Voor
maximale flexibiliteit.

Speciaal voor
studioLine.

lightSlider bediening.
Met de nieuwe Dual lightSlider op de studioLine
inductiekookplaten heeft u niet alleen een
aansprekend design maar bent u ook verzekerd
van een intuïtieve bediening.
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Verschillende functies voor
uw bedieningsgemak.
Onze ontwerpers hebben verschillende
bedieningssystemen voor onze inductiekookplaten ontworpen. Hierdoor kunt u
kiezen voor uw favoriete manier van
bedienen of voor een andere vormgeving.

touchControl.
Met de moderne touchControl functie
wordt het bedienen van de vier kookzones
overzichtelijk en eenvoudig. Iedere kookzone
kan met een enkele aanraking van het
betreffende vakje worden geactiveerd. De
temperatuur stelt u eenvoudig in met de ‘+’
en ‘-’.

touchSlider bediening.
Met de innovatieve touchSlider technologie
regelt u de temperatuur van de kookzones
door direct aantikken of met uw vinger
over het bedieningspaneel te vegen.
De sensorische hitteregeling gaat in halve
stappen tot maximaal stand 9. In combinatie
met de nieuwe opties als energieweergave,
reStart en quickStart functie is een optimaal
gebruikscomfort gegarandeerd.
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Dual lightSlider.
De nieuwe Dual lightSlider staat voor moderne
technologie, intuïtieve bedienbaarheid en een
aansprekend design met een opvallend
kenmerk: in geactiveerde toestand is het
bedieningspaneel een optische highlight, maar
gedeactiveerd is het compleet onzicht-baar.
Dankzij de Dual lightSlider coördineert u alle
kookzones met een uniek paneel.

TFT-Touchdisplay.
Met het TFT-Touchdisplay wordt het nog
eenvoudiger om meerdere pannen te
bedienen. U bedient alle functies van de
kookplaat intuïtief zonder draaiknoppen.
Het meerkleurige, grote TFT-Display heeft
een hoge resolutie en zorgt voor een
optimale leesbaarheid,
dankzij de heldere tekst.

cookConnect.
cookConnect verbindt de afzuigkap met de
kookplaat. Hierdoor start de afzuigkap
automatisch wanneer de kookplaat
ingeschakeld wordt. De climateControl sensor
in de afzuigkap detecteert de hoeveelheid
wasem en luchtjes en past de afzuigkracht
precies aan naar de benodigde stand.
Het systeem schakelt automatisch uit wanneer
er geen wasem en luchtjes meer zijn.
De afzuigkap bedienen was nog nooit
zo gemakkelijk.

Home Connect.
Met de eenvoudig te bedienen Home Connect
app heeft u toegang tot, en beheert u de
instellingen van de inductiekookplaat waar
en wanneer u maar wilt.

flexMotion: altijd alles op de
juiste plaats.
Dankzij de innovatieve flexMotion wordt de
door u gekozen instelling van de kookzone
voor de desbetreffende pan onthouden.
U kunt een pan zonder problemen van de
ene naar de andere kookzone verplaatsen
want de door u ingestelde temperatuur
en eventueel ingestelde timer schuift
mee en neemt de andere kookzone over.
Op deze manier heeft u nog meer vrijheid
bij het koken.

kookSensor.
De innovatieve kookSensor wordt direct op
uw pan bevestigd en communiceert via
Bluetooth met uw kookplaat. De sensor
herkent de door u ingestelde temperatuur en
voorkomt dat de pan overkookt.

Kookplaten

powerMove.
De powerMove functie verdeelt de combiof flexZone die aan de rechter- of linkerzijde
van uw inductiekookplaat zit in drie
temperatuurzones: de voorzijde voor koken
of braden, het midden voor garen en achter
voor het warmhouden van het gerecht. De
kookzones worden automatisch geactiveerd
zodra er een pan op wordt geplaatst. Als u
vervolgens de powerMove functie activeert,
verdeelt de combi- of flexZone zich
automatisch in drie gedeelten met vooraf
ingestelde kookstanden 9,5 en 1. U hoeft nu
alleen nog maar de pan naar achteren te
schuiven voor een lagere temperatuur. Koken
wordt zo intuïtief als nooit tevoren en een
meesterlijke prestatie met indrukwekkende
routine.

braadSensor.
Met de braadSensor technologie kunt u
meerdere pannen tegelijkertijd bedienen,
zonder ze uit het oog te verliezen. De
ingebouwde braadSensor zorgt voor volledige
precisie bij het braden en voorkomt
verbranding of oververhitting van uw voedsel,
door het behouden van een constante
temperatuur.

Count-up timer.
Diverse inductiekookplaten zijn voorzien van
drie timers die per kookzone zijn in te stellen.
Al naar gelang uw wensen kunt u voor een
kookzone een kookwekker, een timer met
uitschakelfunctie of een count-up timer
instellen. De timer met uitschakelfunctie telt
af en schakelt de kookzone uit wanneer de tijd
is verstreken. De count-up timer telt de
tijdsduur op. Heel handig als u volgens een
recept een ingredient moet toevoegen na een
aantal minuten of als u wilt weten wat de
totale tijdsduur van een bepaald kookproces
is geweest.
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Koken
op stand.

Heet in negen
verschillende standen.
De revolutie in gaskookplaten: dankzij stepFlame Technology® bedient u
de nieuwe Siemens gaskookplaten in negen gelijkgrote stappen.
Ontdek stapsgewijze creativiteit.
Nooit meer bukken om de hoogte van de vlam onder de pan te controleren.
Vanaf nu, welke stand u ook kiest - krijgt u altijd precies de hitte en de hoogte van
de vlam die u nodig heeft. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij de revolutionaire
stepFlame Technology®. Dankzij deze baanbrekende innovatie wordt het mogelijk
om de gasvlam exact te controleren. Uw maaltijden zullen heerlijk smaken en uw
gasten zullen onder de indruk zijn.

Design.
De stepFlame Technology® gaskookplaten zijn niet alleen
qua functionaliteit erop vooruit gegaan, ook het design is
geheel herzien. De gaskookplaten zijn zo ontworpen
om naast uw culinaire smaak ook uw ogen te plezieren.
De hoge kwaliteit gietijzeren pannendragers zijn in een
nieuw plat design en zorgen ervoor dat de kookplaat
opvalt maar tegelijkertijd perfect integreert in uw keuken.
Ook de bedieningsknoppen zijn qua design vernieuwd.
De zwaardknoppen zijn ergonomisch ontworpen
waardoor de kookplaat nog eenvoudiger is te bedienen.
Hierdoor bent u verzekerd van smaakvolle gerechten en
oogstrelend design.

De kookplaat die bij u past.
Siemens biedt een diversiteit aan gaskookplaten.
De mogelijkheden lopen uiteen op het gebied van
afmetingen, oppervlakken en de positie en het
vermogen van de branders.

Nog meer flexibiliteit in uw keuken dankzij
de dualWok brander.
Van het warmhouden van gerechten tot het
bereiden van volledige gerechten op hoog vuur.
Met deze aanvullende mogelijkheden bent u flexibeler
dan ooit en verzekerd van de beste resultaten.

Speciaal voor studioLine.
Extra’s voor de beste resultaten.
Voor het behalen van perfecte kookresultaten biedt Siemens een
sudderplaat als studioLine extra. Wanneer de sudderplaat wordt
gebruikt komt de pan niet in aanmwerking met de vlam. Hierdoor
blijft de temperatuur in de pan uitermate laag. Zo schotelt u uw
gasten de heerlijkste sauzen of suddergerechten voor.
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Het Domino
assortiment.
Haal de wereldkeuken in huis.
Maakt u graag gerechten uit verschillende werelddelen?
Met de Siemens Domino kookplaten kunt u feilloos de
bijbehorende kooktechnieken toepassen. Met een
speciale verbindingslijst plaatst u naar keuze een serie
van 30 en 40 cm brede kookplaten.

Domino inductiekookplaat.
Deze kookplaat bezit alle voordelen van inductie: snelheid,
veiligheid en gemak. De inductiekookplaat is verkrijgbaar
met één of twee zones.

Domino met 6 kW powerWok.
De powerWok van Siemens heeft veel vermogen en is
ideaal om op te wokken. Het bereik van de wokbrander
loopt van 0,3 tot 6,0 kW. Deze powerWok is verkrijgbaar
in een breedte van 30 cm, met draaiknopbediening.

Gaskookplaat.
De gaskookplaat is veelzijdig. Deze kookplaat is voorzien
van een grote, krachtige brander en een normale brander.

Teppanyaki plaat.
Deze 40 cm brede ijzeren plaat kan alleen aan de voorzijde of
in zijn geheel worden verhit tot 2400C. De Teppanyaki wordt
geleverd met twee spatels en een glaskeramisch deksel met
strakke uitstraling. U bedient deze dominoplaat met een
touchSlider.

Lavagrill.
De lavagrill heeft onder het grillrooster twee afzonderlijk
regelbare grillvlakken. Deze grill is verkrijgbaar met
touchSlider.
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Friteuse.
Een prachtige friteuse die mooi verzonken in uw
keukenblad ligt. Met behulp van de aftapkraan ververst
u de olie in een handomdraai. U bedient de friteuse met
een touchSlider.

modulAir Systeem.
Optimale planningsvrijheid en efficiënte afvoer van
kookdampen direct naast uw kookplaat. Het Siemens
modulAir afzuigsysteem biedt niet alleen meer vrijheid
bij het plannen van uw keuken maar kan ook worden
gecombineerd met de hierboven beschreven Domino
kookplaten.

Kookplaten
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Innovatieve
afzuigkappen.
Indrukwekkend design en
efficiënt afzuigvermogen.
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Een frisse wind in
uw keuken.
Afzuigkappen verwijderen vetdeeltjes en geurtjes.
Hierdoor hoeft u minder vaak uw keuken te
reinigen en komen de aroma’s van uw gerechten
beter tot hun recht. Met de juiste afzuigkap bent
u zowel tijdens als na het koken verzekerd van
een aangenaam keukenklimaat. Siemens heeft
een afzuigkap voor elke keuken. Daarnaast bewijst
Siemens, met haar verschillende werkbladafzuigsystemen, dat een schone en frisse keuken
niet ten koste hoeft te gaan van een mooie
doorkijk in uw keuken.

Afzuigkappen

Als u kiest voor een afzuigkap met recirculatiewerking met een cleanAir filter, heeft u altijd frisse
lucht in uw keuken. Het cleanAir recirculatiesysteem is uiterst effectief en verwijdert 95% van
de geurdeeltjes uit de lucht. Onze afzuigkappen
zijn ook nog eens zeer stil (37 dB voor onze topmodellen), wat in een open keuken of woonkeuken
zeer prettig is.

emotionLight Pro.
De nieuwe decoratieve headroom afzuigkappen
van Siemens zijn ontworpen met het oog op
het open karakter van moderne keukens. Qua
vormgeving roept het zwarte, verticale of schuine
glazen scherm associaties op van TV-schermen.
De nieuwe functie emotionLight Pro verandert de
sfeer van de keuken door afwisselende kleuren,
vergelijkbaar met achtergrond LED-verlichting in
televisies. Op deze manier wordt de link naar het
woonkamergedeelte gelegd. Met emotionLight
Pro kunt u één van de 9 kleuren kiezen die bij uw
stemming aansluit. Bepaal de sfeer in uw keuken
met emotionLight Pro – van rustig en romantisch
tot feeststemming.
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Energiezuinig
en innovatief.

Luchtafvoer of recirculatiewerking.
Bij recirculatiewerking wordt de gefilterde lucht niet naar
buiten geblazen. De keukenlucht wordt door de afzuigkap
opgezogen, gezuiverd en weer in de keuken geblazen.
Recirculatiemodellen hebben naast een vetfilter ook een
koolstoffilter dat alle geurdeeltjes verwijdert. U vervangt dit
filter regelmatig zodat de lucht in de keuken schoon en fris
blijft. In plaats van een standaard koolstoffilter kunt u ook
kiezen voor een cleanAir recirculatiesysteem, dat uiterst
effectief is door 95% van de geurdeeltjes uit de
lucht te verwijderen.

Luchtafvoer:
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Omdat er geen kostbare warme lucht naar buiten
verdwijnt, heeft recirculatie geen warmte- en energieverlies.
Er is ook geen verbouwing nodig voor een afvoerleiding
of muurdoorvoer. De montage van een afzuigkap met
recirculatie is eenvoudig en kost weinig tijd.

Recirculatiewerking:

Afzuigkappen

Vanaf 1 januari 2015 is er een energielabel
voor afzuigkappen, ingedeeld in klassen van
A+ tot en met G. Het label bestaat uit een
waardering voor:

Afzuigkappen
Ontwikkeling van energieverbruik bij
Siemens-afzuigkappen van 1999 en 2018.
Energieverbruik per jaar volgens EN61591*

• het totale jaarlijkse energieverbruik
• de motorefficiëntie
• de lichtintensiteit
• de vetabsorptie
• het geluidsniveau

De nieuwe afzuigkappen van Siemens met
iQdrive en LED-verlichting zijn nóg zuiniger.
Deze hebben een motor met hoog
vermogen, maar besparen door de iQdrivetechniek toch 75% energie vergeleken met
gewone afzuigkappen. De afzuigkappen zijn
zo ontwikkeld dat alle componenten een
bijdrage leveren aan de zuinigheid.

153,83kWh

37,2 kWh

tot

−75%*
* Vergelijking van de gebruikswaarden van
afzuigkap LC98BE542 (vastgesteld op basis van
EN61591) met die van een gelijkwaardige
Siemens afzuigkap uit 1999.

Met de climateControl Sensor past de
afzuigkap het vermogen aan op de dampen
en geuren. Zo gebruikt de kap nooit te veel
energie.
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Veelzijdigheid en design.
Diverse uitvoeringen.
Siemens afzuigkappen hebben een strak en eigentijds
design. Onze ontwerpen zijn geschikt voor verschillende
keukenopstellingen. Voor de meeste keukens is een
wandschouwkap een goede oplossing. Deze worden direct
aan de wand gemonteerd boven de kookplaat. Keukens
met kookeilanden zijn inmiddels niet meer weg te denken
in de moderne keuken. Siemens besteedt hierdoor extra
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aandacht aan de vormgeving van haar schouwkappen
en nu ook met de nieuwe lijn werkbladafzuiging.
Deze dragen perfect bij aan het open karakter van
veel moderne keukens. Daarnaast zijn er verschillende
vlakschermkappen, onderbouwkappen en afzuigunits die
stijlvol worden geïntegreerd in bijvoorbeeld een kast- of
wandelement.

Plafondunit: onzichtbare afzuigkap
met verborgen ventilatiesysteem.

Schouwkap:
klassieke blikvanger.

Afzuigunit:
eenvoudig en stijlvast.

De afzuigkap is volledig geïntegreerd
in uw plafond en is bijna onzichtbaar.
Nieuw is de zgn. “plug & play” plafondunit die eenvoudig aan het plafond te
monteren is.

Schouwkappen zijn te verkrijgen
als eilandmodel, voor boven uw
kookeiland, en als wandmodel.
De wandschouwkap wordt direct
aan de wand boven de kookplaat
gemonteerd.

De afzuigunit wordt in een plat vlak
boven een kookplaat ingebouwd,
bijvoorbeeld in een kast- of wandelement.

Vlakschermkap:
de onzichtbare helper.

Integreerbare afzuigkap:
inschakelen door openklappen.

Onderbouwkap: elegante
onderbouwoplossing.

De vlakschermkap verdwijnt volledig
in de bovenkast en wordt uitgetrokken
wanneer hij nodig is.

De integreerbare afzuigkap houdt
zich verborgen in een kast boven
het fornuis en kan naar voren
worden opengeklapt.

Voor een keuken waar alleen onderbouw een optie is. De onderbouwkap
heeft de vorm van een wandschouwkap, maar dan zonder schacht.

downdraftAir:
chique verschijning.

modulAir:
combineer goed met beter.

inductionAir:
adembenemend design.

De downdraft afzuigkap verbergt
zich in het werkblad direct achter de
kookplaat en komt pas tevoorschijn
wanneer hij ingeschakeld wordt.

Voor welke combinatie u ook
kiest; de modulAir afzuiging en de
kookplaat vormen altijd een perfect
onberispelijk geheel. De modulAir
afzuiging is zowel geschikt voor
luchtafvoer als recirculatie.

Koken vanuit een nieuw
perspectief: de nieuwe inductionAir
combineert de hoogste standaard
in het koken met revolutionaire
geïntegreerde afzuiging.

Verschillende concepten
voor uw bedieningsgemak.
Siemens afzuigkappen zijn eenvoudig te bedienen en
zijn voorzien van een intuïtief ontwerp. Er is keuze uit
verschillende bedieningsconcepten.

touchControl.
Eenvoudige bediening dankzij de moderne touchControl
bediening. De interface is erg gebruiksvriendelijk waardoor
u op gevoel alle functies selecteert.

Tiptoetsen.
De luxe afzuigkappen hebben tiptoetsen met digitale indicatie.
Bij sterke stoomvorming gebruikt u de intensiefstand. Na
ventilatie werkt de afzuigkap nog een aantal minuten en
schakelt zichzelf automatisch uit. Enkele modellen hebben
een autotoets met climateControl-sensor. De afzuigkap meet
de dampdichtheid, reguleert het vermogen en schakelt
zichzelf automatisch uit wanneer de lucht schoon is.

Druktoetsen.
Eenvoudiger kan de bediening niet. Links bevinden zich de
aan-/uit-toets en de lichttoets waarmee de verlichting aan
en uit gaat. Met de toetsen één tot en met drie en P regelt
u het vermogen.

Afzuigkappen

touchSlider.
Uw afzuigkap bedient u nu zónder knoppen. Met de
innovatieve touchSlider technologie regelt u eenvoudig uw
keukenklimaat. Licht aan of uit? Het afzuigniveau bepalen?
Gewoon de touchSlider aantippen of eroverheen vegen.

cookConnect
cookConnect verbindt de afzuigkap met de kookplaat. Hierdoor start de afzuigkap
automatisch wanneer de kookplaat ingeschakeld wordt. De climateControl sensor in de
afzuigkap detecteert de hoeveelheid wasem en luchtjes en past de afzuigkracht precies
aan naar de benodigde stand. Het systeem schakelt automatisch uit wanneer er geen
wasem en luchtjes meer zijn. De afzuigkap bedienen was nog nooit zo gemakkelijk.
Home Connect
Met de eenvoudig te bedienen Home Connect app heeft u toegang tot, en beheert u
de instellingen van de afzuigkap waar en wanneer u maar wilt.
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De beste toevoeging
in uw werkblad:
werkbladafzuiging.
Vrije doorkijk in open keukens.
Siemens werkbladafzuigkappen zijn een ideaal alternatief
voor de klassieke afzuigkap omdat ze vrijwel onzichtbaar
zijn en voor een prachtige doorkijk in uw keuken zorgen.
De Siemens werkbladafzuigkappen zijn te verkrijgen in de
varianten downdraftAir, modulAir en inductionAir.
downdraftAir afzuiging.
Deze strak ogende afzuigkap verbergt zich in het werkblad
direct achter de kookplaat en komt pas tevoorschijn als u
dat wilt: met touchControl kunt u de downdraft afzuigkap
omhoog laten komen en gebruiken. Kookdamp verdwijnt
in de hoogwaardige en mooie constructie van roestvrij
staal en glas. Met de afvoercapaciteit tot 750 m3 per uur
zorgt de downdraft afzuigkap voor schone lucht in
uw keuken. Nog een lichtpunt: de innovatieve LEDlampen. Deze is langs de gehele lengte van de downdraft
afzuigkap geplaatst en is afgestemd op uw kookplaat
of kookeiland – om tijdens het koken optimaal zicht
te bieden.
inductionAir afzuiging.
Afzuiging verwerkt in een kookplaat. Het Siemens
inductionAir systeem combineert twee geweldige
apparaten: een flexInduction kookplaat en revolutionaire
geïntegreerde werkbladafzuiging. Het ruimte besparende
concept biedt nieuwe mogelijkheden zodat u precies
de keuken kunt creëren die u wenst. Nadat uw wensen
werkelijkheid zijn geworden gaat u dagelijks het extra
gemak ervaren tijdens het koken.
Getest en gecertificeerd door het Duitse testinstituut SLG.
Intensieve tests bevestigen: "Geen zorgwekkend vocht op
keukenmeubilair tijdens het gebruik van kookplaten met geïntegreerde afzuiging in recirculatiewerking voor huishoudelijke
toepassing in ruimtes met goed geïsoleerde buitenwand."
Bron: SLC Certificaat nr. 109280A 08/17

modulAir afzuiging.
Flexibiliteit in het plannen van uw ideale keuken.
Met de Siemens modulAir afzuiging bent u in staat uw
werkbladafzuigkap te combineren met bijvoorbeeld een
Siemens flexInduction Plus kookplaat, of één of meerdere
domino kookplaten zoals een teppanyaki of barbecue grill.

90

60 %
40 %
20 %

70 %

95 %

98 %

Luchtafvoer

80 %

Recirculatie systeem
met een cleanAir
recirculatieset

Geurafname

100 %

Afzuigkappen

Siemens filters behoren tot de beste ter wereld.
Siemens afzuigkappen zijn bijzonder effectief. Onze
filtersystemen behoren tot de beste ter wereld. Het effect
van vetfilters wordt uitgedrukt in het procentuele aandeel
van het uit de keukenlucht gefilterde vet. Veel afzuigkappen halen nauwelijks 70%, maar alle filters van
Siemens realiseren een score tussen 80% en 95%.

De nieuwe cleanAir-recirculatieset gaat lang mee en
bestaat uit vele schuimlagen van actieve koolstof, waardoor een zeer groot filteroppervlak ontstaat. Hierdoor
wordt de vermindering van kookluchtjes sterk verbeterd:
tot 95% van de kooklucht wordt geneutraliseerd,
waardoor alleen frisse, zuivere lucht overblijft.
Dat is zo’n 25% meer dan conventionele recirculatiesystemen en evenveel als afzuigsystemen met luchtafvoer
presteren. De module is beschikbaar als accessoire en
kan gemakkelijk geïnstalleerd worden op alle wand- of
eilandschouwkappen.

Conventioneel
recirculatiesysteem

Fluisterstil.
Keukens worden steeds meer gebruikt als woonkeuken:
om lekker in te koken en te genieten. Geluidsproductie is
dus een belangrijke factor. De afzuigkappen van Siemens
behoren tot de stilste ter wereld. Onze nieuwe motoren
bieden maximaal vermogen bij minimaal geluid.
De lamellen van de motor ventilator zijn zo gevormd dat
ze zo goed als geen geluid produceren. Alle onderdelen
passen uiterst nauwkeurig in elkaar, waardoor tijdens het
gebruik geen trilling en wrijving optreedt.

0%

Designverlichting.
Goede en gelijkmatige verlichting is belangrijk voor een goed overzicht op uw gerechten.
Siemens afzuigkappen zijn uitgerust met de modernste LED-verlichting. LED-lampen gaan
zeer lang mee, geven tot 45% meer licht en besparen tot 85% aan energie.

Randafzuiging.
De mooi vormgegeven randafzuiging wordt steeds populairder. Het bijbehorende filterelement
bestaat uit een paneel van geborsteld roestvrij staal. Daaromheen ligt de afzuigopening, die de
kookdampen efficiënt wegzuigt. Deze gepatenteerde randafzuiging absorbeert meer dan 90% van
alle vetdeeltjes. Daarnaast zorgt het strakke design voor een chique uitstraling. De filters zijn door
het indrukken van een markering eenvoudig uit de afzuigkap te nemen of weer terug te plaatsen.
De meeste andere Siemens afzuigkappen werken met vetfilters van aluminium. Ook deze zijn, net
als de vetfilters met randafzuiging, eenvoudig te reinigen en kunnen gewoon in de vaatwasser.
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Siemens koel-/
vriesapparatuur:
meer versheid.
Meer genot.
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Koel-/ vriesapparatuur
Energieverbruik per 100 liter in 24 uur*.

Koelkast

0,30
kWh
1999

Vriezer

0,13
kWh
2018

up to

–59%

0,50
kWh
1999

Koel-/
vriescombinatie

0,15
kWh

2018

up to

–70%

0,55
kWh
1999

0,14
kWh

2018

up to

Van uw huishoudelijke apparaten
verbruikt uw koelkast gemiddeld
17 tot 21% van alle elektra. Logisch,
want een koelkast staat 24 uur per dag
aan. Wilt u een energiebewuste keuze
maken? Dan is die bij uw koelkast extra
interessant. Met een Siemens koelkast
in de klasse A+++ bespaart u maar
liefst 47,6% meer energie dan bij
de standaardklasse A+, die op zich
al zuinig is.
Onze koelkasten hebben slimme
oplossingen die zorgen voor een
lager energieverbruik:

–75 %

*Vergelijking tussen de gebruikswaarden van koelkast KI41RVF30,
vrieskast GS58NAW41 en koel-/vriescombinatie KG39NXI42
bij het standaardprogramma en verbruiksvoorwaarden van een
vergelijkbaar Siemens apparaat uit 1997.

* Vergelijking tussen de gebruikswaarden
van koelkast , vrieskast GS58NAW41 en
koel-/vriescombinatie KG39NXI46 bij
het standaardprogramma en verbruiksvoorwaarden van een vergelijkbaar Siemens
apparaat uit 1999.

Goede isolatie.
Er is minder stroom nodig om levensmiddelen op temperatuur te houden.
Valt de stroom uit, dan blijft uw koelen vriesgedeelte nog lang koud.

Koel-/vriesapparatuur

noFrost-luchtcirculatie-systeem.
Rijp- en ijsvorming zorgen voor een
hoger energieverbruik. Daarnaast kost
ontdooien tijd en stroom. Het noFrostluchtcirculatiesysteem leidt vochtige
lucht uit de binnenruimte naar buiten
en voorkomt rijp- en ijsvorming. Zo
hoeft u uw koelkast en vriezer niet
meer te ontdooien.

lowFrost.
Uw koelkast brengt ijsafzetting terug
en laat het vriesgedeelte sneller
ontdooien dan andere systemen.

Met de volgende tips bespaart u nog meer energie bij koelen of vriezen.
• Plaats koel- en vriesapparatuur bij voorkeur in een koelere omgeving en zeker niet in de zon.
Bij koelkasten bespaart u daarmee circa 6% op de verbruikskosten.
• Let erop of de optimale temperatuur is ingesteld: -18°C voor vriesruimtes en 4°C voor koelkasten.
• Ontdooi levensmiddelen in de koelkast. Ze geven hun kou af en dat spaart energie voor het koelen.
• Omgekeerd is het goed om gerechten te laten afkoelen voor u ze in de koel- of vrieskast plaatst.
• Ontdooi regelmatig uw diepvries. Zelfs een dun laagje ijs zorgt al voor een hoger energieverbruik.
Met noFrost is dit overigens niet nodig!

111

Sommige levensmiddelen hebben specifieke condities
nodig om zo lang mogelijk goed te blijven. hyperFresh
technologie zorgt ervoor dat levensmiddelen altijd zo
optimaal mogelijk kunnen worden opgeslagen.

hyperFresh

Groente en fruit blijven langer knapperig
en vers: hyperFresh.
Abrikozen, broccoli of veldsla - in de
hyperFresh lade kan de luchtvochtigheid
eenvoudig via de schuifregelaar worden
ingesteld. Zo blijven uw groente en fruit
langer vers. En in de 0 °C hyperFresh lade
voor vlees en vis blijven uw levensmiddelen
ook langer vers.
Houdt vis, vlees, groente en fruit tot
2x langer vers: hyperFresh Plus.
Met een druk op de push/pull knop kan
de luchtvochtigheid in de hyperFresh Plus
lade aangepast worden aan de inhoud. Met
optimaal behoud van smaken, vitaminen en
versheid. In de speciale hyperFresh Plus lades
blijven ook vlees en vis 2 keer langer vers.

De juiste plek voor al
uw levensmiddelen.
Vers, verser, verst.
Verantwoord lekker.

+

U zult merken dat u dankzij
hyperFresh minder eten weggooit:
u ontziet uw portemonnee en het
milieu.

+

Omdat het eten zo lang vers blijft,
wordt het mogelijk uw boodschappen eens per week te doen en
toch vers en gevarieerd te eten.
Zo houdt u meer vrije tijd over
voor leuke dingen.

Levensmiddelen tot 3x langer vers met
hyperFresh Premium 0 ºC.
Met hyperFresh Premium behouden zowel
vis en vlees als groente en fruit tot wel 3 keer
langer hun versheid. De koelkast biedt voor
de beide soorten een aparte lade, die nauwkeurig elektronisch ingesteld kunnen worden
tussen -1 ºC en +3 ºC. In de groentelade is het
eveneens mogelijk om met een draaiknop
het luchtvochtigheidniveau in te stellen,
afhankelijk van de inhoud (alleen groente,
alleen fruit, of beide). Het grote verschil met
de andere twee hyperFresh varianten is de
separate elektronische temperatuurregeling.
*
Tot wel drie keer langer vers met hyperFresh premium ten opzichte van conventionele
koelkasten of koel-/vriescombinaties met een
temperatuur van 4ºC.
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Met hoogwaardige koelapparatuur zet Siemens de nieuwe
standaard. Verser en zuiniger met hyperFresh, de noFrostfunctie en energie-efficiëntieklasse tot A+++. Overzichtelijker
en persoonlijker door de slimme indeling met speciale
vershoudlades. Flexibeler dankzij de traploos in hoogte
verstelbare easyLift-deurvakken en de in hoogte verstelbare
easyLift-glasplaten. Maar ook stijlvoller en moderner door de
fraaie vormgeving van het interieur, met chromen
opzetstukken en glazen plateaus. Deze apparaten zijn met
recht een aanwinst voor uw keuken.

Home Connect.
Met de eenvoudig te bedienen Home Connect
app heeft u toegang tot, en beheert u
de instellingen van de koel-/vriescombinatie,
waar en wanneer u maar wilt.

Mooi uitgelicht.
Het interieur van alle koelapparatuur wordt
perfect uitgelicht. De duurzame LED-verlichting
is zo geplaatst dat het koelgedeelte en de diepe
hyperFresh lades perfect verlicht en
overzichtelijk zijn.

1+1= één uit duizenden.
modularFit maakt het mogelijk om uw
inbouw koel-/vriesapparaten niet alleen naast
elkaar maar ook boven- of onder elkaar te
positioneren. Dankzij de Anti Condensation
Technology heeft u ontzettend veel vrijheid
om met een inbouw koelkast en een inbouw
vriezer uw unieke koel-/vriescombinatie
samen te stellen, tot een inbouwhoogte van
212 cm. Deze innovatieve technologie zorgt
er namelijk voor dat er geen condens tussen
de apparaten komt. Hierdoor kunt u uw
koelervaring aanpassen aan uw keuken en
uw leven!

Zacht sluitende deuren.
U hoeft niet langer bang te zijn dat de deur
van de koelkast niet goed wordt gesloten.
Onze luxe koelkasten zijn uitgerust met
softClose, waardoor de deuren gelijkmatig,
gecontroleerd en langzaam dichtgaan.

174 cm*

176 cm*

190 cm*

194 cm*

Totale inbouwhoogte:

KI31RSD40

KI41FSD40

210 cm*

212 cm*

KI41FSD40

KI51FSD40

122 cm

140 cm

KI31RSD40

KI21RAD40

102 cm

88 cm

72 cm

72 cm

88 cm

88 cm

72 cm

88 cm

72 cm

GI11VAD30

GI11VAD30

GI21VAD30

GI21VAD30

GI11VAD30

GI21VAD30

GI11VAD30

KI21RAD40
88 cm

102 cm

Koel-/vriesapparatuur

160 cm*

122 cm

*Hoogte is exclusief deurpaneel.
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Meer ruimte
voor al uw verse
levensmiddelen.

Beleef een nieuwe dimensie van versheid: uw wekelijkse
boodschappen blijven langer vers en passen zonder
problemen in uw koelkast door de extra inhoud.
Zo bespaart u niet alleen tijd, omdat u minder vaak boodschappen hoeft te doen, maar u heeft ook voldoende zicht
op de levensmiddelen in uw koelkast. U hoeft niets meer
weg te gooien omdat u iets achter in de koelkast niet zag
staan of omdat er kruisbesmetting heeft opgetreden
doordat levensmiddelen te dicht op elkaar lagen.

Siemens heeft diverse uitvoeringen koel-/vriesapparaten
met extra veel inhoud. Hierin bieden wij u verschillende
mogelijkheden aan in inhoud en design. U heeft bij deze
modellen maar liefst 50 tot 250 liter extra aan inhoud in
vergelijking met een gemiddelde koel-/vriescombinatie
van 60 cm breed.

Koel-/vriesapparatuur

70 cm brede koel-/vriescombinatie.
Deze koelkast is 10 cm breder dan een gemiddelde koel-/vriescombinatie en
heeft hierdoor een extra inhoud van 150 liter. U kunt meer producten bewaren
in uw koelkast. Meer versheid, meer genot.
Vierdeurs koel-/vriescombinatie.
Ervaar een zee aan ruimte met maar liefst 50 liter extra inhoud. Door zijn
vormgeving een eye catcher in uw keuken.
Amerikaanse Side-by-side: voor dubbele eisen.
Bij de aantrekkelijke side-by-side apparaten staan de koel- en vrieskast naast
elkaar. Een combinatie die u niet alleen 100 liter aan extra ruimte biedt voor
uw levensmiddelen, maar ook opvalt door zijn robuuste vormgeving en design
in roestvrij staal of zwart glas.
Europese Side-by-side: perfect gecombineerd.
De Europese side-by-side bestaat uit een vrijstaande koelkast en een vrijstaande
vrieskast. Door deze twee apparaten te combineren en met een lijst aan elkaar
te verbinden ontstaat een prachtige side-by-side opstelling. Hierdoor ervaart u
maar liefst 250 liter aan extra volume. De meest ideale en mooie combinatie
voor meer ruimte voor uw verse levensmiddelen.
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Begin de dag met glans.
Met het innovatieve brilliantShine
systeem met Zeolith®.
Grote momenten beginnen met kleine details; bijvoorbeeld met
perfect glanzende glazen.Siemens vaatwassers zorgen ervoor
dat uw glazen niet alleen schoon maar ook met een perfecte glans
uit de vaatwasser komen - zonder nadrogen of polijsten. Siemens
vaatwassers maken gebruik van het brilliantShine systeem met
Zeolith®-droogsysteem. Dat bestaat uit een combinatie van
4 unieke features.

studioLine extra’s:
• Minimaal 6 programma’s
(extra ‘Stil’ programma)
• Minimaal 4 functies
• timeLight (iQ500 en iQ700) /
infoLight: (iQ300)
• Wijnglazenhouder
• retroFit; altijd mogelijkheid om
een besteklade te monteren!
• openAssist op studioLine modellen
in iQ700 en iQ500
• easyGlide rails
• emotionLightPro
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Efficiënt en duurzaam drogen
met Zeolith®.
Als eerste is er het unieke gepatenteerde Zeolith®-droogsysteem.
Dit systeem maakt gebruik van het
natuurlijke mineraal zeoliet wat
vochtige lucht omzet in warme lucht,
waarmee de vaat uiterst efficiënt
gedroogd wordt. Vaatwassers met
zeoliet blinken niet alleen uit in het droogresultaat
bij glaswerk en plastic, maar zijn ook nog eens
heel energiezuinig: tot wel 10% zuiniger dan de
grenswaarde voor energie-efficiëntieklasse A+++.

Meer glans met één
druk op de knop.
Om glaswerk extra mooi te laten
drogen kan er bij zeoliet vaatwassers
de optie Shine&Dry toegevoegd
worden aan het gekozen programma. Hierbij wordt
extra water gebruikt tijdens het reinigingsprogramma en wordt de droogduur verlengd.
Dit zorgt voor prachtige resultaten: de vaat gaat
nog meer glanzen en strepen verdwijnen.

Speciaal voor hoogwaardig
glaswerk.
Uniek en speciaal ontwikkeld
voor glas: Het Glas 40° programma
voor kwetsbaar glaswerk, waardoor
glazen uiterst zorgvuldig worden behandeld.
Tijdens het programma worden glazen extra
voorzichtig gereinigd door een verkorte tijd en
verlaagde temperatuur, waardoor prachtige
glans ontstaat.

Vaatwassers

Geniet langer van glanzende
glazen.
Om de kwaliteit van glaswerk langer
te waarborgen zijn onze Zeolith®
vaatwassers voorzien van een
glasbeschermingssysteem, dat met behulp van
een speciaal waterventiel de waterhardheid
reguleert. Hierdoor wordt glascorrosie
geminimaliseerd en tijdens elke spoelgang zacht
water de machine in gepompt. Met langdurige
glans van het glaswerk als resultaat.
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Net zo snel als schoon.

Siemens vaatwassers zijn uitgerust met verschillende slimme en
innovatieve programma’s die ervoor zorgen dat u in recordtijd
kan beschikken over een perfect schone vaat.
Tot 3x sneller reinigen en drogen.
De varioSpeed Plus functie maakt het mogelijk
om een programma tot wel 66% te verkorten
met behoud van een schone en droge vaat.
De vaatwassers die uitgerust zijn met de
varioSpeed functie bieden een versnelling
tot 50%.

Kort 60°

Efficiënt, sterk, snel. Iedere dag.
Het innovatieve en energiezuinige kort 60°C
programma maakt het mogelijk om een vol
beladen vaatwasser in slechts 89 minuten
te reinigen en te drogen. Hierdoor is dit
programma perfect geschikt voor dagelijks
gebruik en voor alle soorten bevuilde vaat.

Snel en effectief.
Wanneer het echt snel moet, kan er gebruik
worden gemaakt van het 1 uur programma.
In slechts 60 minuten doorloopt de
vaatwasser een volwaardig reinigings- en
droogprogramma, geschikt voor een volle
belading en tot 14 couverts. De reiniging
vindt plaats op 65°C.
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Uw keukengerei altijd beschikbaar.
Het snel 45°C programma verkort de tijd tot
een mininum. Het zachte reinigingsprogramma
is ideaal voor licht vervuilde vaat en biedt een
optimaal resultaat in slechts 29 minuten.
Dit programma is geschikt om te gebruiken
wanneer u de vaat snel weer nodig heeft of
bij weinig vaat in dagelijks gebruik.

turboSpeed- schone vaat in recordtijd.
In slechts 20 minuten wordt de vaat
gereinigd. Ideaal tijdens een feestje of als
er snel afgewassen moet worden. De vaatwasser geeft een signaal na het opwarmen
van de kuip, waarna de vaat erin gezet kan
worden. De beste resultaten worden behaald
met licht bevuilde vaat en halve belading.
Voor een drogere vaat kan de optie
‘extraDroog’ erbij geselecteerd worden.

openAssist-systeem.
studioLine heeft nu een heel handige
functie, ideaal voor greeploze keukens:
het openAssist-systeem. Door licht tegen
de deur te drukken opent de vaatwasserdeur
gemakkelijk en automatisch. Praktisch voor
een keuken zonder grepen. Maar ook te
gebruiken met een greep erop gemonteerd.

Licht uit, spot aan: emotionLight.
Met emotionLight krijgen de prestaties van
onze vaatwassers alle aandacht die ze
verdienen. De luxe blauwe binnenverlichting
gaat automatisch aan als u de vaatwasser
opent. Met emotionLightPro kunt u gemakkelijk via de Home Connect app élke gewenste
kleur als binnen-verlichting instellen: altijd
passend bij het design of sfeer van uw keuken.

Een vaatwasser bedienen was nog
nooit zo gemakkelijk: TFT-Display.
De meest innovatieve en intuïtieve
gebruikersinterface voor een vaatwasser.
De nieuwe iQ700- en studioLine iQ500vaatwassers hebben een bedieningspaneel
voorzien van een meerkleurig HD TFT-Display,
dat uitleg geeft over programma’s en functies.
U kiest uit maar liefst acht programma’s en
vier functies.

timeLight.
Siemens vaatwassers zijn zo stil dat u niet
kunt horen of de vaat klaar is. De innovatieve
functie timeLight laat met een lichtprojectie
op de vloer de resterende programmaduur
zien en toont de voortgang van het gekozen
programma. Ook met elektronisch voorprogrammeren geeft timeLight de resterende
tijd duidelijk weer. Zo weet u in éénoogopslag
wanneer uw vaat weer schoon is.

easyGlide-rails: in- en uitruimen
wordt nu nog gemakkelijker.
In ons topmodel zijn de varioLade en
de onder- en bovenkorf voorzien van
telescooprails. De telescooprails schuiven
aan beide kanten soepel uit en stoppen automatisch op de verste stand. Hierdoor rijdt
de zware onderkorf nooit meer uit de rails en
gaat het in- en uitruimen nog eenvoudiger.

Home Connect: uw huishouden in
één app.
Met de Home Connect functie kunt u
uw vaatwasser bedienen op afstand.
U heeft controle over uw apparaat via de
Home Connect app op smartphone of tablet.
Bedien en stel uw apparaat in, waar u ook bent
en wanneer u maar wilt.
Vaatwassers

machineCare.
Speciaal reinigingsprogramma voor het
onderhoud van de vaatwasser. Het programma zorgt in 90 minuten voor kuipreiniging
waarbij kalk- en vetresten verwijderd worden.
Het programma dient zonder vaat en met een speciaal
reinigingsmiddel gedraaid te worden. Makkelijk via een
icoon op het bedieningspaneel te selecteren.
De vaatwassers zijn voorzien van een automatische
herinneringsfunctie voor aanbevolen reiniging.
Beschikbaar op alle studioLine vaatwassers met
uitzondering van SX836X00AE/SN836X00AE.

135

Duurzame vaatwassers voor
een stralend schone vaat.

Bij Siemens kunt u kiezen uit een uitgebreid assortiment vaatwassers. Al onze
speedMatic vaatwassers zijn spaarzaam
met water én met energie. Dat komt
onder andere doordat ze zijn uitgerust
met een Siemens iQdrive motor: efficiënt,
duurzaam en stil. Onze topmodellen
zijn ook uitgerust met het Zeolith®droogsysteem.

Siemens vaatwassers staan voor kwaliteit.
Siemens vaatwassers worden geroemd om
hun gebruiksgemak en energiezuinigheid.
Afgelopen jaren vielen verschillende modellen
in de prijzen, zoals best getest en beste koop.
Ook hebben onze vaatwassers de onderscheiding gekregen “Innovatieprijs voor
klimaat en milieu” in Duitsland voor het
Zeolith®-droogsysteem dat voor een duidelijk
lager energieverbruik zorgt.

Siemens iQdrive motor.
Dankzij innovatieve magneet technologie
draait de Siemens iQdrive motor altijd soepel rond en maakt daarbij weinig geluid.
Dat scheelt veel energie: de iQdrive motor
heeft een veel hogere motorefficiëntie dan
gewone motoren.

10 jaar anti-roest garantie.
Siemens vaatwassers zijn met behulp van een
speciale lasmethode gemaakt van roestvrij
staal van hoge kwaliteit. Om de kwaliteit en
duurzaamheid van onze vaatwassers te
onderstrepen, biedt Siemens een unieke
garantie op alle vaatwassers: 10 jaar
anti-roest garantie van de vaatwasserkuip.

Energiebesparende warmtewisselaar.
Siemens zuinige A++ en A+++ vaatwassers
maken gebruik van een energiebesparende
warmtewisselaar. Deze brengt het spoelwater
op de juiste temperatuur met behulp van de
warmte die het afwaswater afgeeft; daar is
geen extra energie bij nodig. Daarnaast wordt
tijdens het drogen de warmtewisselaar gevuld
met koud water, zodat de warme lucht in de
vaatwasser beter condenseert en de vaat
sneller en beter droogt.

aquaStop®

Stroomloze aquaStop®-beveiliging.
Alle Siemens vaatwassers zijn uitgerust met
een stroomloze aquaStop®-beveiliging.
Daarmee is de machine viervoudig beveiligd
tegen waterschade. Gedurende de gehele
levensduur van de vaatwasser.

Vaatwassers

Laat elke liter meer presteren.
Het intelligente waterbesparingsysteem haalt
zo veel mogelijk rendement uit zo min mogelijk
water. Door de oorspronkelijke 6,5 liter water
telkens opnieuw rond te pompen, behaalt uw
vaatwasser hetzelfde effect als wanneer deze
4.100 liter water gebruikt. Met deze en andere
technische hoogstandjes reduceerde Siemens het:

Vermindering van energie- en
waterverbruik bij vaatwassers.
Per spoelgang
1999: 12 maatcouverts
2018: 13 maatcouverts

Energie verbruik*

Water verbruik*

Per maatcouvert

Per maatcouvert

0,103
kWh

25 L Verbruik van een 15 jaar

1,333l
0,056
kWh

oude vaatwasser

2018

1999

0,462 l
1999

2018

• watergebruik tot 65%
tot

• energieverbruik tot 46%
Ter vergelijking: een vijftien jaar oude vaatwasser
verbruikt per spoelbeurt 25 liter water en een
gemiddelde nieuwe vaatwasser 12 liter. Bij de zuinigste Siemens-vaatwasser is dit slechts 6,5 liter!
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–46%

12 L Verbruik van een

gemiddelde vaatwasser

6,5 L

verbruik

Siemens eco-vaatwasser

tot

–65%

* Vergelijking tussen de verbruikswaarden van
de SN69M036NL en een vergelijkbaar Siemens
vaatwasser uit 1999.

Alle ruimte voor een flexibele
indeling waar veel vaat in past.
Dankzij onze flexibele korven is het in- en uitruimen
van de vaatwasser zo gebeurd. Siemens vaatwassers
kenmerken zich dan ook door optimaal gebruiksgemak
in elke klasse.
varioFlexPro-korven.
In onze meest luxe korven
bieden zowel de boven als
de onderkorven optimale
flexibiliteit: elk is voorzien
van drie opklapbare en
deelbare etagères en acht
neerklapbare bordenhouders. De onderkorf heeft
een verhoogde achterwand
om kwetsbare glazen te
beschermen.
De metallic korfgrepen zijn
fraai en liggen prettig in de
hand. De flexibiliteit is nu
nog zichtbaarder: de
gekleurde touchpoints
geven de aanpasbare
onderdelen aan. In de
onderkorf plaatst u moeiteloos grote borden van maar liefst
34 cm. In combinatie met rackMatic is de bovenkorf op
drie niveaus in hoogte verstelbaar.
varioFlex-korven.
Naast drie opklapbare en deelbare etagères bezit de bovenkorf twee neerklapbare bordenhouders. In de onderkorf
bevinden zich eveneens twee neerklapbare bordenhouders.
Beide korven zijn voorzien van grepen om ze gemakkelijk
mee uit te trekken. De bovenkorf kan met rackMatic in
drie hoogtes worden versteld. In de korven met blauwe
touchpoints zijn de flexibilele elementen in de korven
direct duidelijk zichtbaar.

retroFit: altijd de keuze om een besteklade extra
toe te voegen.
Dankzij de retroFit uitrusting wordt er optimaal gebruiksgemak en flexibliteit geboden. In alle vaatwassers met
retroFit kan een extra besteklade gemonteerd worden. Er is
een besteklade beschikbaar passend bij alle soorten korven.
varioFlexproLade: nog meer ruimte voor uw bestek,
espressokopjes en kookgerei.
Meer flexibiliteit met de varioFlexproLade. Dankzij de in
hoogte verstelbare zijkanten is er meer ruimte voor uw
bestek, kleine espressokopjes en kook- en bakgerei. De
neerklapbare delen in het midden van de varioFlexproLade
zorgen ervoor dat groter bestek met een breed handvat
ook makkelijk in de varioFlexproLade kan worden geplaatst.
De gekleurde touchpoints geven de aanpasbare onderdelen
aan. Deze lade is beschikbaar voor vaatwassers in iQ700 en
iQ500 met én zonder easyglide rails.
varioFlexlade: extra gemak en ruimte.
Meer flexibiliteit met de varioFlexLade. De neerklapbare
delen in het midden van de lade zorgen ervoor dat groter
kookgerei met een breed handvat ook makkelijk in de
varioFlexproLade kan worden geplaatst. Het design is
passend bij de varioFlexkorven met blauwe handgreep.
Geschikt voor iQ300 vaatwassers.
De varioLade: vervangt het bestekmandje –
en dat geeft ruimte.
In de varioLade kunt u niet alleen gewoon bestek kwijt,
maar dankzij de speciale vorm ook groot kookgerei zoals
pollepels, slabestek en zelfs klein serviesgoed. Omdat de
varioLade het derde ‘laadniveau‘ in uw vaatwasser is,
heeft u onderin geen bestekmand nodig en heeft u meer
plaats voor uw vaatwerk. Bovendien ligt het bestek met
kleine tussenruimtes naast elkaar, en wordt hierdoor altijd
goed schoon. Geschikt voor iQ300 vaatwassers met variokorven zonder blauwe greep.
Vaatwassers

vario-korven.
De vario-korven zijn flexibel in te delen met de twee
opklapbare en deelbare etagères in de bovenkorf.
Bovendien heeft de onderkorf twee neerklapbare
bordenhouders.
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Innovatieve functies.
Naast de functies zoals timeLight, emotionLight,
TFT-Display en varioSpeedPlus (zie pagina 135) hebben
we nog meer functies en opties ontwikkeld
die garant staan voor een schone en droge vaat.

De intensiveZone.
Het is geen probleem om sterk vervuilde
pannen tegelijk met kwetsbaar glaswerk af
te wassen. Met deze optie pakt uw vaatwasser in de onderkorf het meest hardnekkige
vuil aan, door de sproeidruk met 20% op te
voeren en de temperatuur plaatselijk te
verhogen. In de bovenkorf wordt het servies
en glaswerk voorzichtig gereinigd volgens
het door u geselecteerde programma.

Met 41 dB bijzonder stil.
Onze vaatwassers maken ondanks hun
schitterende afwasresultaten opvallend
weinig geluid. De speciale geluidsisolatie
zorgt ervoor dat de machine bijzonder stil
draait. Met een geluidsniveau van slechts
41 dB zijn de stilste vaatwassers van Siemens
zelfs stiller dan menig computer. Er zijn
machines die beschikken over een nachtprogramma waarmee ze nog stiller zijn:
slechts 39dB.

Auto 45°C-65°C- geen omkijken meer
naar de vaat.
Wanneer dit programma wordt gebruikt
stuurt een intelligent systeem van sensoren
automatisch zelf het was- en droogprogramma aan. Eerst wordt de hoeveelheid
vaat en vervuiling gemeten. Vervolgens worden het waterverbruik, de temperatuur (45°C65°C) en de vaatwastijd hier automatisch op
aangepast. Het resultaat is een perfect schone
en glanzende vaat, zo energiezuinig mogelijk
gewassen.
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Stil programma 50 dB.
Met dit speciale programma reduceert u het
geluid met nog eens 2 dB. Perfect voor een
rustige avond in uw woonkeuken of voor een
goede nachtrust.

Extra hygiëne.
Voor sommige vaat is het van belang dat
bacteriën en ziektekiemen tijdens het
reinigen worden gedood. Ook snijplanken
moeten soms bacterievrij worden afgewassen.
Deze optie, die als symbool een babyflesje
heeft, verhoogt de reinigings- en droogtemperatuur zodat 99,9% van de bacteriën
en ziektekiemen worden verwijderd.

De doseerAssistent.
De juiste verdeling van het afwastablet op
het juiste moment. Speciaal ontworpen voor
de handige 3-in-1, 4-in-1 of 5-in-1 tabletten.
Zodra het klepje zich opent, valt de tablet in
een opvangbakje. Een gerichte waterstraal
lost de tablet gecontroleerd en snel op zodat
het wasmiddel zich gelijkmatig door de hele
machine verspreidt.

