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Transformeer uw huis terwijl u uw leven vereenvoudigt.

Siemens huishoudelijke apparaten - altijd een stap voor.



Siemens inbouwapparatuur.
The Exciting Art of Living.

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.

Besteed minder tijd aan uw 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. 

The future moving in.
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. We verleggen de technologische grenzen van 
keukens en maken onze inbouwapparatuur steeds duurzamer. 
Met meer gebruiksgemak en door de duurzaamheid te  
vergroten, kunt u onbezorgd van uw keuken genieten, en 
houdt u meer tijd over voor andere zaken.
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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.
 
Geniet van een geurvrije, open keuken. 
Laat etensluchtjes in huis verdwijnen. Siemens afzuig- 
kappen zijn efficiënt, fluisterstil en heel energiezuinig.  
Het aanbod afzuigkappen is uitgebreid met in het werkblad 
integreerbare afzuigsystemen. Deze afzuigsystemen komen 
pas in beeld als ze worden gebruikt, waardoor ze zorgen voor 
een prachtige doorkijk in uw keuken. Of kies voor een 2-in-1 
oplossing van inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging.

Richt uw leven slim in - met Home Connect. 
Dankzij Home Connect laat een groot deel van het  
assortiment zich flexibel bedienen vanaf uw smartphone  
of tablet, ondersteund door Amazon Alexa of Google  
Assistent. Zelfs met een simpele spraakopdracht als  
“Hey Google, zet mijn oven aan op 180 graden”.

Ontdek Siemens op:

pinterest.nl/SiemensHomeNederland
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Design dat verder gaat.
Goed design is meer dan mooie vormen, kleuren en  
structuren. We ontwerpen onze producten om te inspireren 
tot een nieuwe manier van leven. Onze apparaten veranderen  
alledaagse activiteiten in bijzondere momenten, doordat we 
innovatieve gebruiksfuncties combineren met tijdloze en 
strakke designs. We zijn niet voor niets beloond met tal  
van gerenommeerde designprijzen.

Siemens  
staat voor...
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Duitse kwaliteit.
Hoogwaardige Duitse techniek zorgt ervoor dat onze  
voorsprong wordt behouden als het gaat om unieke,  
innovatieve en betrouwbare producten. Dit komt onder  
andere terug in hoogstaande materialen. Samen met  
betrouwbare technologie zorgt dit voor apparatuur die  
jarenlang meegaat. Indien uw Siemens apparaat een defect 
heeft, kan Siemens minimaal tot 10 jaar na productie  
originele onderdelen leveren.

Een ongeëvenaarde gebruikservaring.
We verkennen altijd nieuwe wegen op het gebied van 
productdesign, geavanceerde materialen en technologieën 
en vertalen onze bevindingen naar een gebruikservaring 
die uw leven verrijkt. Onze uitdaging blijft het ontwikkelen 
van innovatieve oplossingen die niet alleen voldoen aan uw 
normen, maar die uw verwachtingen overtreffen.
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Hoogwaardige Duitse techniek zorgt ervoor dat onze voorsprong wordt  
behouden als het gaat om unieke, innovatieve en betrouwbare producten  
van hoogwaardige kwaliteit. Hiervoor staan we garant. 

Bij gelijktijdige aankoop van minimaal 4 inbouwapparaten krijgt u 3 jaar  
extra garantie bovenop de 2 jaar fabrieksgarantie. 

Kijk voor de voorwaarden op:
thefuturemovingin.nl/garantie

Kiezen voor Siemens  
is kiezen voor zekerheid.

5 jaar 
garantie
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Het energielabel: weet wat u verbruikt.
Wist u dat huishoudelijke apparatuur ongeveer de helft van het stroomverbruik
van een gemiddeld huishouden voor haar rekening neemt? Dat belast niet alleen 
het milieu, maar verhoogt ook uw energierekening. Daarom is het belangrijk 
om bij het aanschaffen van een apparaat te letten op de water- en energie-
zuinigheid. Sinds 1995 geeft het Europese energielabel gestandaardiseerde 
informatie over het stroom- en waterverbruik van huishoudelijke apparatuur.

Sinds 1 maart 2021 hebben vaatwassers, koelkasten, wasmachines en was-droog-
combinaties een aangepast energielabel. De belangrijkste verandering in de 
huidige energielabels, ten opzichte van de oude labels, is het wegvallen van de 
plusklassen voor de energie- efficiëntie: A+, A++ en A+++. De classificatie loopt 
van A tot en met G.

Meer resultaten,  
minder verbruik.

Siemens ontwikkelt al jaren 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.
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Er zijn nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse 
te bepalen. Volgens de EU moeten deze nieuwe methodes, voor zover mogelijk, 
“rekening houden met het werkelijke gebruik van het product en het gemiddelde 
consumentengedrag weerspiegelen”. Hierdoor kunnen apparaten die voorheen 
voorzien waren van een A- of B-label, nu lager geclassificeerd zijn. Aan de  
energiezuinigheid van de apparatuur zelf is niets veranderd, de wijze van  
classificering is alleen gewijzigd.

Het energieverbruik voor vaatwassers, wasmachines en was-droogmachines  
wordt niet meer per jaar wordt gespecificeerd, maar per 100 was- of droogcycli. 
Het testprogramma van wasmachines en was-droogcombinaties is veranderd en 
voor vaatwassers is onder andere de samenstelling van het aantal standaard- 
couverts veranderd. Dit zijn een aantal redenen om met de huidige energieklassen 
te werken. 

Via het energielabel is het mogelijk om direct meer productinformatie op te  
vragen, doormiddel van de QR-code rechts bovenaan. Deze QR code verwijst u 
door naar een database van de EU, waar u specificaties kunt bekijken en  
downloaden voor alle apparaten die over het nieuwe energielabel beschikken.  
De database kunt u ook zelf direct via uw browser raadplegen.

Meer informatie per productcategorie vindt u via thefuturemovingin.nl/energielabel.
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Hoogwaardige apparatuur, vakkundige service.
Siemens Service is er niet alleen om een eventuele 
storing te verhelpen, u krijgt ook vakkundig antwoord 
op vragen over de bediening, het gebruik en het 
onderhoud van uw apparatuur. Onze 140 Siemens 
technici staan altijd voor u klaar, en kennen uw 
huishoudapparaten als geen ander. Al onze technici 
worden speciaal getraind op productkennis en 
streven continu naar verbetering van onze diensten. 
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. We leveren onberispelijk werkende 
huishoudapparatuur, daar hoort evenzo onberispelijke 
service bij.

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.

Siemens Service:  
alle aandacht voor u  
en uw apparatuur.
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7 dagen per week bereikbaar.
Het Siemens Contact Center is elke werkdag bereikbaar voor advies en informatie. Voor het maken  
van service-afspraken zijn we zelfs 7 dagen per week bereikbaar, van 7:00 tot 22:00 - telefonisch of  
online via de chat. Bel 088 - 424 40 20 óf bezoek thefuturemovingin.nl/service

Hulp & How-to.
Wanneer u snel meer wilt weten over het gebruik en 
onderhoud van onze huishoudapparaten, kunt u de 
handige zelfhulpvideo’s raadplegen op ons YouTube-kanaal 
Siemens Home Nederland. Zo vindt u bijvoorbeeld uitleg 
over hoe u uw koelkast verbindt met de Home Connect 
app, hoe u een inductiekookplaat reinigt of wat een 
bepaalde foutmelding betekent op uw apparaat. Helder  
in beeld gebracht en duidelijk toegelicht.

Siemens Service online.
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. Zo biedt onze
interactieve Siemens Service Assistent, waar en wanneer 
u wilt, snelle en deskundige hulp, en helpt u in een paar 
stappen naar het antwoord op de meest voorkomende 
problemen en storingen. Ook heeft u hier toegang  
tot alle gebruiksaanwijzingen, en kunt u direct accessoires  
en onderhoudsmiddelen bestellen.  
thefuturemovingin.nl/service
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Om extra lang en volop van uw  

Siemens apparatuur te kunnen genieten 

is een goede reiniging en onderhoud 

cruciaal – u verlengt de levensduur van 

de machine, zorgt voor een optimale 

werking en haalt het maximale uit uw 

aankoop. De reinigings- en onderhouds-

middelen van Siemens zijn speciaal  

ontwikkeld voor onze keukenapparatuur, 

uitvoerig getest en voldoen aan alle  

kwaliteits- en veiligheidseisen.  

Schone apparatuur. 
Optimaal genieten.

Siemens webshop.
Of u nu op zoek bent naar producten voor onderhoud, 
reiniging, ontkalkers of roestvrijstaal-polijstmiddelen:  
in de Siemens webshop vindt u producten die perfect  
aansluiten op uw apparaten. Verken onze producten voor 
reiniging en onderhoud voor uw Siemens kookapparaten. 
Of u nu ovens, kookplaten, stoomapparaten, magnetrons, 
afzuigkappen of verwarmingsladen heeft, deze geteste  
en goedgekeurde producten verbeteren de prestaties van 
uw apparaten. Wanneer u een product uit het uitgebreide  
assortiment bestelt via onze webshop heeft u uw  
bestelling binnen 2-3 werkdagen in huis.  
thefuturemovingin.nl/reiniging
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Meer productinformatie online. 
Wist u dat op www.thefuturemovingin.nl alle producten 
staan met meer  tech nische specificaties en de  
maatschetsen? Hier vindt u ook beoordelingen van  
mensen die al een Siemens apparaat aangeschaft hebben.

 
Wanneer u een Siemens product aanschaft, kiest u voor 
slimme, vooruitstrevende  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 webshop. Zo ontdekt u altijd iets nieuws  
met mySiemens. 

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. U kunt de plek van het  
typenummer snel terugvinden via  
www.thefuturemovingin.nl/typenummer

Uw voordelen op een rij:
•  Aantrekkelijke garantiemogelijkheden
•   Elk jaar kans op het terugwinnen van  

de aanschafprijs van uw product
•  Shopaanbiedingen
•  Kook- en gebruikstips
•  Recepten
•  Informatie over de laatste acties
•  Uitnodigingen voor evenementen

In
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E-nummer FD-nummer

Nog meer voordeel  
met mySiemens.
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Proef de Siemens sfeer.
Voelen, ruiken, proeven, zien en proberen, dat kan in de  
Siemens showroom in inspiratiehuis 20|20 te Hoofddorp. 
In een schitterend vormgegeven en volledig duurzaam 
gebouw kunt u een groot deel van de Siemens 
apparatuur 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 via 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. 

Ontdek hoe Siemens een bijdrage  

kan leveren aan een buitengewone  

levensstijl en kom naar de Siemens 

showroom in inspiratiehuis 20|20.  

Zie, voel en probeer verschillende 

 apparaten. Laat uzelf vrijblijvend en 

uitgebreid informeren door de  

specialisten van Siemens. 

Ontdek Siemens in  
inspiratiehuis 20|20.
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Google, zet de oven aan!
Siemens huishoudapparaten met 
Home Connect zijn op afstand  
bestuurbaar én communiceren met  
elkaar. Dit biedt legio mogelijkheden 
die het huishouden leuker en 
 gemakkelijker maken. Wilt u hier  
meer over leren? Kom dan naar  
de workshop Home Connect in 
 inspiratiehuis 20|20. Hier leert u  
over de specifieke mogelijkheden  
van ieder Home Connect keuken-
apparaat en hoe u de apparatuur  
zelf thuis kunt instellen. Ook komt  
u meer te weten over de Home 
 Connect partners voor nóg meer 
 functionaliteiten, zoals Amazon’s 
“Alexa” of apps als “If This Then That”, 
“Olisto” en meer.

Koken en genieten.
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 onder begeleiding van een 
professionele kok. Tijdens de kook-
workshops maakt u kennis met de 
belangrijkste bereidingstechnieken van 
onze verschillende ovens. Samen met 
de andere deelnemers bereidt u een 
driegangenlunch- of diner, waarvan u 
later in de middag of avond gezamenlijk 
kunt genieten. Of leer koffiezetten als 
een echte barista en volg een koffie-
workshop waarin u de fijne kneepjes 
leert van een professionele meester-
koffiezetter. Kijk voor deelnamekosten 
en de actuele kalender op  
inspiratiehuis2020.nl/workshop.

Proeven en ervaren.
Elke zaterdag en op enkele  zondagen 
worden er kookdemonstraties  
georganiseerd. U bent welkom om te 
komen kijken, proeven en om vragen 
te stellen over onze inbouwapparatuur. 
Meld 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 gerecht inclusief ingrediënten 
uitkiest en in de Siemens demokeuken 
bereidt. Er is altijd wat te beleven in 
inspiratiehuis 20|20. 

Alle ruimte om Siemens apparatuur te ontdekken

 
 

Op de website van inspiratiehuis 20|20 vindt u de actuele 
agenda en openingstijden. Maak een afspraak voor een  
persoonlijk advies, of meld u aan voor een van de workshops.

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 actuele informatie kijk op: inspiratiehuis2020.nl

Virtuele showroom.
Bent u niet direct in de gelegenheid om naar Hoofddorp te komen, dan kunt u de Siemens  
showroom ook online bewonderen. Via onze virtuele tour beweegt u zich door de ruimte en vindt 
u veel informatie over onze apparatuur: inspiratiehuis2020.nl/online-tour, of scan de QR-code.
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Verwarm de oven voor terwijl u nog in de supermarkt staat, 
verander het licht van uw afzuigkap vanaf de eettafel of kies 
uw favoriete koffiespecialiteit vanuit uw luie stoel. Daarbij 
biedt Home Connect hulp bij eventuele technische problemen. 
Siemens experts kunnen, uiteraard pas na toestemming van de 
gebruiker, het apparaat op afstand uitlezen om zo het probleem 
te analyseren en wellicht te verhelpen. Laat verschillende  
Home Connect apparaten met elkaar communiceren voor 
nog meer gebruiksgemak. Zoals de Home Connect afzuigkap, 
die automatisch begint met afzuigen wanneer de kookplaat 
ingeschakeld wordt. Nooit meer vingerafdrukken op uw kap.

Altijd verbonden  
met Home Connect.

Extra gemak en nog meer flexibiliteit: 

ervaar het dankzij de Siemens  

huishoudelijke apparaten die over  

wifi beschikken. U bedient ze  

eenvoudig met de Home Connect app.



21

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, kookplaat, afzuigkap, 
koel-vriescombinatie en vaatwasser 
met Home Connect is wanneer u alle 
informatie altijd bij de hand heeft.

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 webshop waar u direct een 
bestelling kunt plaatsen.

Apparaten die samenwerken.
Of het nu gaat om digitale 
thuishelpers, spraakbesturing met 
behulp van Google Assistent of 

Amazon Alexa, lichtsensoren of 
energiebeheer – door de services 
en applicaties van Home Connect 
partners te koppelen, maakt u 
uw leven nog makkelijker. Creëer 
een geheel eigen scenario en laat 
verschillende apparaten simultaan 
werken. Start de zondagochtend 
bijvoorbeeld met één druk op de knop, 
waarbij de oven voorverwarmt voor 
het bakken van een croissant, uw 
favoriete muziek begint te spelen en 
de gordijnen opengaan.

 
 

Maak uw huis slimmer en toegankelijker zonder in te leveren op veiligheid.
Ontspannen, beschermd, vertrouwd. Woorden die van een huis uw thuis maken. Home Connect draagt hieraan  
bij door uw huis slimmer en toegankelijker te maken, waar u ook bent, terwijl de beveiliging van Home Connect 
onze topprioriteit is. De gegevensuitwisseling tussen apparaten en onze server is streng beveiligd en voldoet 
aan de hoogste veiligheidsnormen. Daarom heeft TÜV Trust IT, een onafhankelijk certificeringsinstituut voor 
systeembeveiliging en bescherming van persoonsgegevens, de app gecertificeerd. Met Home Connect is uw 
beveiliging op het hoogste niveau gewaarborgd.
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De studioLine ovenserie: 
Overtuigend in ieder opzicht.

De ovens zijn afgewerkt met blackSteel: een extra donkere  

versie van geborsteld roestvrij staal. 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.

Naast een indrukwekkend design is er gebruikgemaakt van 

vooruitstrevende technologieën zoals varioSpeed of de  

roastingSensor, die het kookproces eenvoudiger en intuïtiever 

dan ooit tevoren maken. Zo maakt u eenvoudig gerechten 

waarmee u indruk maakt op uw gasten.

> 

De studioLine ovenserie steekt met kop 

en schouders uit boven iedere standaard 

dankzij het vooruitstrevende design, 

hoogwaardige materiaalgebruik en  

innovatieve technologie. 
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Ontdek het overtuigende blackSteel design.
De studioLine apparaten zijn esthetisch vanuit elke hoek. 
De apparaten zijn onderscheidend door hun elegante en 
minimalistische uiterlijk. De voorkant, de knop in blackSteel 
en de deepBlack glazen deur weten het uitzonderlijke 
karakter van deze serie te benadrukken. De combinatie van 
uw keukenkasten en Siemens apparatuur maakt van uw 
keuken een elegant en exclusief design statement. 

> Professioneel koken met stoom.
De nieuwe sous-vide functie brengt professioneel koken 
bij u thuis. Met 100% stoom worden vacuümverpakte 
ingrediënten langzaam gegaard bij een constante, lage 
temperatuur. Deze unieke kookmethode behoudt de 
vitaminen en het aroma en zorgt voor een exclusieve 
smaakbeleving. Combineer een bakoven met fullSteam met 
een vacumeerlade en u heeft de perfecte combinatie om 
sous-vide te koken.
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fullSteam: bakken met  
100% stoom.  
Met een stoomoven maakt u 
de lekkerste gerechten klaar.  

De stoomfunctie zorgt voor perfect 
gegaarde groenten doordat smaak, kleur 
en voedingsstoffen behouden blijven. En 
omdat 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 is het ook mogelijk 
om maaltijden op te warmen. Deze wijze 
van regenereren duurt iets langer dan in  
de magnetron, maar behoudt wel de 
smaak en textuur.

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.

activeClean®: voor de 
perfect schone oven.
Dankzij activeClean® hoeft u 
zich geen zorgen te maken 

over het reinigen van de oven, want deze 
reinigt zichzelf. In een proces, pyrolyse 
genoemd, wordt de bakoven verwarmd tot 
een zeer hoge temperatuur. Voedselresten 
in de bakoven worden zo omgezet in as, 
die u daarna simpelweg wegveegt. Dit 
is niet alleen de efficiëntste manier om 
de volledige binnenkant van uw oven, 
inclusief de inhangrails, schoon te maken, 
maar ook de makkelijkste. 
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Siemens inbouwapparatuur geeft door het strakke en 
slimme design maximale vrijheid om de apparaten in uw 
droomkeuken naar wens te combineren, zonder dat u 
compromissen hoeft te sluiten op vormgeving. Doordat de 
hoogte van het bedieningspaneel van alle inbouwapparatuur  
gelijk is, combineert u alle apparaten uit zowel de iQ700 als 
de iQ500 inbouwserie naadloos met elkaar. 

Een visuele eenheid 
door slim design.

Combi-stoomoven boven, magnetron eronder, koffie-
automaat of compacte bakoven ernaast. Of u nu kiest voor 
een horizontale of verticale plaatsing, het resultaat is altijd 
harmonieus. En om het helemaal af te maken, kunnen de 
onderkant van de oven en de rand van de kast afgedekt 
worden met een afdekstrip (zie optionele accessoires
op pagina 48).
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De iQ700 ovenserie: alleen het beste is goed genoeg.
Of u nu kiest voor de varioSpeed bakoven met magnetron, 
de bakoven met fullSteam of de espresso volautomaat,  
al dan niet in combinatie met een warmhoud- of 
vacumeerlade: met haar elegante en opvallende stijl  
zorgt de iQ700 inbouwserie ervoor dat uw keuken  
het onderwerp van gesprek wordt. Met de nieuwe 
technologieën, zoals varioSpeed en het grote TFT-scherm 
met full-screen grafische animatie, geeft de iQ700 een 
gebruikservaring als geen andere. Stijlvol, maar ook snel  
en eenvoudig te bedienen, zodat u meer tijd overhoudt  
voor de leuke dingen in het leven. 

De iQ500 ovenserie: tijd om uzelf te overtreffen.
De iQ500 ovens zijn het perfecte voorbeeld van alles waar 
Siemens inbouwapparaten voor staan: een gestroomlijnd 
ontwerp, de nieuwste technologie en unieke inbouw-
oplossingen voor iedere keuken en iedere levensstijl.  
Ze zijn eenvoudig te bedienen met de 100% roestvrij- 
stalen lightControl bedieningsknop, die het gekozen 
verwarmingssymbool met stijlvol blauw licht markeert,  
wat de bediening tot een intuïtieve en gebruiksvriendelijke 
ervaring maakt. Ook besparen ze u kostbare tijd:  
zoals met coolStart, waarmee de oven binnen een  
mum van tijd is opgewarmd.
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fullSteam: bakken met 100% stoom in plaats 
van vet of olie.
De fullSteam stoomfunctie zorgt voor perfect 
gegaarde groenten doordat smaak, kleur en 

voedingsstoffen behouden blijven. En omdat er geen  
vet of olie aan te pas komt, is het eindresultaat niet alleen 
bijzonder smakelijk, maar ook nog eens erg gezond. In een 
bakoven met fullSteam stoomfunctie kunt u 100% koken met 
stoom, maar ook stoom toevoegen tijdens het bakken. 

pulseSteam: in een handomdraai
krokante en sappige gerechten.
Met de pulseSteam-functie maakt u in een
handomdraai perfecte gerechten. Tijdens het 

gehele bakproces voegt de oven ‘gepulseerd’ stoom toe. 
Hierdoor droogt een bakproduct niet uit, en krijgt u 
knapperige resultaten met behoud van de mals- en 
sappigheid. De functie pulseSteam is ook een ideale 
toevoeging wanneer u gerechten opwarmt. 

Koken met stoom:  
het gezonde alternatief.

Kook met stoom, rooster met de 

heteluchtfunctie of doe beide met 

Siemens bakovens met stoom. Door  

de innovatieve combinatie van stoom 

en de heteluchtfunctie is de oven niet 

alleen ideaal voor vlees, vis en groente, 

maar ook voor brood, cake en gebraad. 

Door te stomen blijven smaken, 

vitaminen en voedingsstoffen 

behouden. Stoom hele maaltijden 

gaar, warm groente op, of maak  

indruk met de sous-vide functie. 
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Sous-vide functie: koken met professioneel 
resultaat.
De sous-vide functie in combinatie met de
vacumeerlade garandeert 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 smaak, voedingsstoffen en textuur, wat zorgt voor een 
unieke smaakbeleving.

Eenvoudige bediening voor een bijzonder resultaat.
De ovenruimte van onze ovens met fullSteam en pulseSteam 
blijft behouden doordat het waterreservoir achter het 
bedieningspaneel is geplaatst. Zo passen ook grote 
ovenschalen in uw oven. De breedte van de ovenruimten van 
zowel onze 60 als 45 cm hoge ovens zijn gelijk aan elkaar. 
Bakplaten zijn daardoor gemakkelijk uitwisselbaar. Het 
waterreservoir kan als volgt eenvoudig gebruikt worden:

Met een druk op de tiptoets komt het bedieningspaneel  
naar voren. Hierdoor heeft u toegang tot het waterreservoir. 
Het paneel sluit zichzelf weer wanneer u deze naar  
beneden duwt.
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bakingSensor: uw oven weet wanneer uw
gerecht klaar is.
Met de bakingSensor 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 bakingSensor controleert de vochtigheid 
in uw oven en detecteert wanneer uw gerecht klaar is.

3D en 4D hetelucht: voor een perfect 
bakresultaat.
Waar u uw gerecht ook in de 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 gelijkmatig in  
uw oven. Zo krijgt u altijd hét perfecte gerecht. Ook kunt u 
3 tot 4 gerechten tegelijk bereiden zonder geur- of 
smaakoverdracht.

cookControl Plus: perfecte bereiding was nog 
nooit zo eenvoudig.
Dankzij cookControl Plus kunt u moeiteloos 
koken als een professional. Siemens heeft  

met cookControl Plus het kookboek meteen ingebouwd.  
Uw bakoven biedt hierdoor optimale programma’s voor  
de optimale bereiding van diverse gerechten. Selecteer 
simpelweg het type en gewicht van het product dat u wilt 
bereiden – verder gaat alles automatisch. Perfect resultaat 
gegarandeerd.

OpenDoor.
Siemens presenteert de eerste studioLine oven 
met een deur die spraakgestuurd te openen is. 
Heel handig op het moment dat u met een 

lasagneschaal in uw handen voor de oven staat.

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 hij de kerntemperatuur van uw 
gerechten heel precies. Deze functie gebruikt u bij tal van 
gerechten, zoals een groot braadstuk dat heel zorgvuldig 
gegaard moet worden. 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. Met dit slimme 
verwarmingssysteem bereidt u bevroren 

producten in de tijd zoals op de verpakking is aangegeven, 
of korter. Kies de hoogste temperatuur vermeld op de 
verpakking, plaats uw gerecht meteen in de oven, zónder 
voorverwarmen. Succes verzekerd en u bespaart kostbare 
tijd en energie.

Koken was nog nooit 
zó eenvoudig.
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Eenvoudige en intuïtieve 

menustructuren, zacht sluitende 

ovendeuren en heldere verlichting:  

alle geavanceerde technologieën in de 

keukenapparatuur van Siemens geven  

u een gebruikservaring als geen andere. 

TFT-display: duidelijk overzicht
en een intuïtieve bediening.
Alle iQ700 ovens hebben een TFT-display  
met een hoog contrast en hoge resolutie. 

Er zijn drie verschillende TFT-displays, waarbij de grotere  
TFT-Touchdisplays (standaard en Plus) volledig in kleur zijn. 
Als de ovens zijn uitgeschakeld, ziet u alleen de designlijn  
en de bedieningsknop, waardoor u de ovens vrij met elkaar 
kunt combineren, onafhankelijk van het soort TFT-display. 

Een ongeëvenaarde 
gebruikservaring.

softMove: veilig en zacht openen en
sluiten van uw ovendeur.
Met de softMove-functie opent en sluit u uw 
oven gemakkelijk en zorgvuldig. 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, en ook op enkele 
iQ500 ovens.

Halogeen-, led- en multiledverlichting:
elk gerecht in mooi helder licht.
Siemens ovens hebben verschillende soorten verlichting: 
halogeen, led of multiled, afhankelijk van welk model oven 
u kiest. Uw gerecht is altijd perfect verlicht. Een extra 
pluspunt van ledverlichting: het is bijzonder energie-
efficiënt en gaat lang mee.

Telescooprails.
Met de telescooprails met stopfunctie schuift  
u bakblikken, braadsledes en roosters veilig in  
en uit de oven. De telescooprails schuiven aan 

beide kanten soepel uit en stoppen op de verste stand.  
U heeft een goed overzicht en kunt overal bij.  
De telescoop–rails voor de ovens met activeClean® zijn  
ook pyrolyse-bestendig.

Home Connect
Met de eenvoudig te bedienen Home Connect app heeft u toegang tot, en beheert u uw oven, waar en 
wanneer u maar wilt. Start en stop kookprogramma’s en pas instellingen aan - zonder dat u in de keuken 
hoeft te zijn. Of bekijk de ruime keuze aan culinaire hoogstandjes in recipeWorld. Zodra u uw favoriete 

recept heeft gekozen, kunt u de instellingen voor de perfecte bereiding direct naar uw oven sturen.

voiceControl: bedien uw oven met uw stem.
Of u nu uw eten in uw oven wilt controleren, een kookprogramma wilt starten of annuleren, Home Connect ovens 
bedient u eenvoudig met uw stem, dankzij de samenwerking met Amazon Alexa en Google Assistent. 
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De bakovens van Siemens zijn superzuinig.
Onze nieuwste ovens verbruiken tot 43% minder energie 
per standaardcyclus in vergelijking met een soortgelijk 
apparaat uit 2000 (berekend als kWh per liter volume).  
De belangrijkste redenen voor de verbeterde efficiëntie  
zijn een verbeterde isolatie, hogere efficiëntie van  
ventilatiesystemen en energiezuinige onderdelen.

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. Hierdoor wordt energie bespaard.

 * Vergelijking tussen de verbruikswaarden
van het standaardprogramma en de

verbruikswaarden van een vergelijkbaar
Siemens apparaat uit 2000.

2000

tot

−43%

Ontwikkeling van energieverbruik bij  
Siemens ovens van 2000 en 2020.
Elektrische bakovens energieverbruik volgens EU-norm  

Nr. 65/2020*

1,10 kWh

Elektrische ovens

2020

0,69 kWh

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

Voor iedere thuiskok zijn de  

bakovens van Siemens een genot 

om mee te werken, ook voor de 

energiebewuste thuischef, want  

de bakovens van Siemens zijn  

bijzonder zuinig in het gebruik.

Siemens ovens zijn 
energiezuinig.

32
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Een oven van Siemens vergt minimale reiniging met de hand.  

Uw oven doet het zwaarste werk namelijk zelf met functionaliteiten 

als activeClean® pyrolyse en 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 nodig. 

De telescooprails met stopfunctie zijn  
ook geschikt voor activeClean®.  
De telescooprails in de oven zijn pyrolyse- 
bestendig en hoeven tijdens het programma  

dus niet uit de oven gehaald te worden.

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.

Minimale inspanning 
voor een schone oven.

Ontdek de oven die bij u past. 
Door het beantwoorden van 
een aantal vragen, vindt u  
met onze online keuzehulp 
eenvoudig en snel de ideale 
oven of magnetron.
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Inductiekoken:  
vanzelfsprekend nu  
en in de toekomst.

Inductiekoken is extra veilig. 

Een groot voordeel van inductiekoken is het veilige aspect:  

er kan geen inductiekookzone worden ingeschakeld zonder 

dat er een pan op is geplaatst. U blokkeert de toetsen met  

het kinderslot zodat kinderhandjes de kookplaat niet kunnen 

bedienen. Schakelt u een kookzone uit, dan koelt deze zeer 

snel af. En: met één druk op de hoofdschakelaar worden alle 

functies uitgeschakeld.  

 

Inductiekoken is onderhoudsvriendelijk. 

Het gladde oppervlak van de inductiekookplaat is eenvoudig 

af te nemen. En dat wat tijdens het koken per ongeluk op 

de kookplaat belandt, brandt niet aan of in, doordat het  

keramisch glazen oppervlak slechts daar verwarmt waar  

uw pannen staan. U krijgt hiermee geen lelijke vlekken die 

moeilijk te verwijderen zijn. Van bedienen tot reinigen,  

over alles is nagedacht. 

 

Inductiekoken is zuinig. 

Bij Siemens zijn we altijd bezig met het ontwikkelen van  

energiezuinige programma’s en het efficiënter maken van  

inductiekoken. Voor wie de voordelen van elektrisch koken wil 

combineren met energiebesparing is inductie de beste keuze. 

De pannen worden alleen verwarmd daar waar ze de kookplaat 

raken, waardoor geen energieverspilling plaatsvindt.

> 

Steeds meer mensen koken op inductie. 

En dat is niet vreemd, want het is veiliger, 

onderhoudsvriendelijker en energie- 

efficiënter dan keramisch koken of  

koken op gas. Ook zijn we hard op weg 

naar wonen zonder gas, waarbij de  

duurzame energiebronnen van de  

toekomst zich toespitsen op elektrische 

energievoorziening. Reden te meer om 

over te stappen op inductiekoken. 
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innovatieve bedieningsconcepten en designs. Of stem de 
indeling van de kookzones geheel af op uw persoonlijke 
voorkeur.

Intuïtief gebruiksgemak.
Koken is een kwestie van techniek, maar ook van gevoel. 
Ervaar zelf hoe het is om met maximaal gebruiksgemak 
te koken. Unieke flexibiliteit en een innovatieve 
verwarmingstechniek maken een geheel nieuwe manier van 
koken mogelijk. Buitengewone functies stellen u in staat om 
tijd en energie te besparen. Ontdek hoe Siemens kookplaten 
inspelen op uw intuïtie.

> 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 inductiekoken 
razendsnel en kunt u de kookzones nauwkeurig instellen.

Alle vrijheid met Siemens kookplaten.
Als het om het hart van uw keuken gaat, geeft Siemens 
u alle vrijheid om te kiezen uit een ruim assortiment 
inductiekookplaten en gaskookplaten. Welke kookplaat u 
ook kiest: Siemens kookplaten zijn veilig, zuinig en mooi. 
Kies uit warmtebronnen van verschillend vermogen en 
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iQ700 flexInduction:
voor maximale flexibiliteit 
bij het koken.
Wanneer u pannen gebruikt 

in verschillende maten, herkent deze 
uiterst flexibele kookplaat automatisch 
het aantal, de grootte en de vorm en past 
zich hierop aan. De nieuwe flexInduction 
Plus kookplaat biedt u nóg meer ruimte 
voor uw kookplezier, door een extra 
inductiespoel die automatisch bijschakelt 
als een grote pan of bakplaat op de 
kookplaat wordt gezet.

cookConnect: kookplaat en 
afzuiging werken samen.
Met cookConnect verbindt 
u de afzuigkap met de 

kookplaat. Hierdoor start de afzuigkap 
automatisch wanneer de kookplaat 
ingeschakeld wordt. De climateControl 
sensor in de afzuigkap detecteert de 
intensiteit van de kookluchtjes en past 
de afzuigkracht precies hierop aan. 
Het systeem schakelt automatisch uit 
wanneer er geen kookluchten meer 
zijn. De afzuigkap bedienen was nog 
nooit zo gemakkelijk.

activeLight: informatie in 
een oogopslag.
Bij modellen voorzien van 
activeLight zoneverlichting 

is de bedrukking op de kookplaat 
vervangen door strakke blauwe 
lichtlijnen op de kookplaat die zorgen 
voor een intuïtieve kookbeleving.  
De kookplaat is hierdoor, wanneer hij  
niet in gebruik is, volledig zwart. 
Wanneer de kookplaat is ingeschakeld 
laten de lichtpunten precies de 
beschikbare kookzones zien. 

cookConnect
system activeLight activeLight 
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De inductionAir Plus is  
verfijnd en gestroomlijnd.

Geniet van een geurvrije open keuken.
De revolutionaire Siemens inductionAir Plus combineert twee geweldige 
apparaten: een inductiekookplaat met flexibele kookzones en een krachtige 
werkbladafzuiging. Het ruimtebesparende concept biedt alle mogelijk heden 
waarmee u precies de keuken kunt creëren die u wenst. De volledig strakke 
kookplaat is zelfs in te passen in een zwevend werkblad, en de geïntegreerde 
afzuiging zorgt ervoor dat u vrij zicht houdt boven het werkblad.  
Perfect als u houdt van een open ruimte en een strak design.

Toonaangevende flexibiliteit.
De inductionAir Plus biedt dankzij de smalle afzuiguitgang een ruim kook-
oppervlak waarop u moeiteloos pannen heen en weer kunt verplaatsen. 
De flexInduction kookplaat biedt vele mogelijkheden om flexibel te kunnen 
koken zoals twee aangrenzende kookzones die u kunt combineren tot één 
groot geheel. Het apparaat herkent afmetingen en vormen van alle soorten 
pannen en verhit precies daar waar het bodemoppervlak van de pannen 
een zogenaamde flexZone raakt. Het krachtige afzuigsysteem zuigt stoom 
en damp direct af waar het ontstaat en stemt het vermogen af op  
waargenomen kookgeuren, zonder te overstemmen dankzij de stille 
 motortechnologie. 

Maximale planningsvrijheid.
Het installatieconcept komt tegemoet aan alle soorten inbouwwensen, zonder 
dat u hoeft in te leveren op lades en opbergruimte. De inductionAir Plus is 
zowel geschikt voor montage met luchtafvoer als recirculatie.
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iQ700 freeInduction: één 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. Het  
90 cm model van de freeInduction kookplaat is voorzien  
van activeLight. Met activeLight wordt middels gekleurde  
lichtlijsten precies aangegeven wat de kookplaat doet,  
bijvoorbeeld welk gedeelte van de kookplaat in gebruik is  
of wanneer de kookSensor wordt gebruikt. Koken was nog 
niet eerder zo intuïtief.

iQ700 flexInduction: voor meer flexibiliteit  
bij het koken.
Deze flexibele inductiekookplaat biedt u nog 
meer ruimte voor uw kookplezier. Op de 

kookzones 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. 

iQ500 combiInduction: meer gebruiksgemak 
bij het koken.
De 60, 70 of 80 cm brede combiInduction  
kookplaat beschikt over combiZone waarmee  

u twee grote ronde kookzones aan elkaar kunt koppelen 
zodat u grotere pannen kunt plaatsen. Met de powerMove 
functie kunt u ze vervolgens makkelijk heen en weer  
schuiven tussen vooraf ingestelde temperatuurniveaus.  
De touchSlider-bediening maakt het mogelijk om de stand 
eenvoudig en direct instellen met een vingeraanraking of 
slide-beweging. 

iQ300 powerInduction.
Meer flexibiliteit en snelheid.
Ervaar de forse tijdwinst van powerBoost.  
Hiermee verhoogt u het vermogen met 35 tot 50%. 

Hierdoor zijn pannen zeker 35% sneller warm en zijn ook grote 
hoeveelheden veel sneller klaar. Of activeer de aanvullende 
braadzone zodat u ook bij grote braadpannen een optimale 
warmteverdeling bereikt. De studioLine iQ300 kookplaten zijn 
verkrijgbaar in een 60 en 80 cm brede uitvoering.

iQ100 pureInduction: instapmodel met alle  
voordelen van inductie. 
De pureInduction kookplaat is een basismodel  
inductiekookplaat met een maximale aansluit-

waarde van 4,6 kW, die met een perilex stekker op twee  
elektriciteits-groepen wordt aangesloten. Standaard beschikt 
u al over alle voordelen van inductiekoken en Siemens  
features zoals bakSensor Plus, PowerBoost, kinderbeveiliging, 
een timer en tijdbegrenzing. Snel en veilig koken kan beginnen.

iQ100 smartInduction: grote prestaties op  
een 230V-aansluiting.
Siemens maakt de overstap naar inductiekoken 
nog aantrekkelijker met de smartInduction kook-

plaat. Hiermee wordt inductiekoken op slechts één  
elektriciteitsgroep mogelijk gemaakt, zonder krachtstroom. 
Dankzij een slimme aanpassing in het elektriciteits-circuit is  
de aansluitwaarde van de smartInduction kookplaat slechts 
3,68 kW, zodat een gewoon stopcontact volstaat om te koken 
op inductie. Hierdoor kan ieder huishouden genieten van de 
voordelen van inductiekoken.

 

Vrijheid op het  
culinaire vlak.

Siemens studioLine inductiekookplaten zijn er in 

diverse uitvoeringen en maten. Van de makkelijk 

te monteren iQ100 smartInduction tot en met de 

ultraflexibele iQ700 freeInduction.
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Facet-design. 
Dit ontwerp herkent u aan de smalle 
blackSteel zijprofielen en de schuin 
aflopende voorkant.

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

Vlaklijst-design. 
Deze inductiekookplaat heeft een 
roestvrijstalen rand rondom de hele 
kookplaat. 

Tot in de puntjes.
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.

Speciaal voor
studioLine.

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.

lightSlider bediening. 
Met de Dual lightSlider op de studioLine inductiekookplaten 
heeft u niet alleen een aansprekend design maar bent u ook 
verzekerd van een intuïtieve bediening. Binnen studioLine 
kunt u ook kiezen voor een kookplaat met TFT-Touchdisplay.

Deep Black Edition design.
studioLine inductiekookplaten zijn voorzien van diepzwart 
keramisch glas voor een nog strakkere uitstraling van uw 
keuken. Daarnaast zorgen de met blackSteel afgewerkte 
zijprofielen ervoor dat de kookplaten perfect te combineren 
zijn met andere studioLine apparaten.

Consequente lineairiteit en hoog- 

waardige materialen gecombineerd 

met intuïtieve bedieningselementen 

kenmerken de Siemens studioLine  

kookplaten.
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Onze ontwerpers hebben diverse 

vernuftige bedieningssystemen voor 

onze inductiekookplaten ontworpen, 

zónder draaiknoppen. Kies voor uw 

favoriete manier van bedienen en de 

vormgeving die u aanspreekt.

 
touchControl: eenvoudige bediening.
Met de moderne touchControl functie wordt 
het bedienen van de vier kookzones 
overzichtelijk en eenvoudig. Elke kookzone  

is voorzien van een eigen touchControl om de gewenste 
temperatuur in te stellen, en kan met een enkele  
aanraking van het betreffende vakje worden geactiveerd. 
De temperatuur stelt u eenvoudig in met de ‘+’ en ‘-’. 

touchSlider bediening: directe bediening  
met een aanraking of slide-beweging.
Met de innovatieve touchSlider technologie 
regelt u de temperatuur van de kookzones door 

direct aantikken of met uw vinger over het bedienings-
paneel te vegen. De sensorische hitteregeling gaat in  
halve stappen tot maximaal stand 9. In combinatie met de 
nieuwe opties als energieweergave, reStart en quickStart  
is een optimaal gebruikscomfort gegarandeerd.

Dual lightSlider: zichtbaar wanneer nodig.
De Dual lightSlider staat voor moderne 
technologie, intuïtieve bedienbaarheid en  
een aansprekend design met een opvallend 

kenmerk: in geactiveerde toestand is het bedieningspaneel 
een optische, rode highlight, maar gedeactiveerd is hij 
compleet onzichtbaar. Siemens flexInduction Plus 
kookplaten met Dual lightSlider zijn bovendien uitgerust 
met activeLight, waarbij de kookzones bij het inschakelen 
van de kookplaat aangeduid worden door blauwe 
verlichting.

Verschillende functies voor  
uw bedieningsgemak.

TFT-Touchdisplay: optimaal overzicht.
Met het TFT-Touchdisplay heeft u in één 
oogopslag altijd alles onder controle, en 
bedient u eenvoudig meerdere pannen tegelijk. 

Het meerkleurige, grote TFT-display heeft een hoge 
resolutie en zorgt voor een optimale leesbaarheid, dankzij 
de heldere tekst. Duidelijke, eenvoudige animaties geven 
een snel, intuïtief overzicht van alle functies en maken de 
bediening daarmee nog comfortabeler. 
 
 

 
Home Connect: monitor uw kookplaten op afstand.
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. 
Zo kunt u op afstand zien of u alles wel heeft 
uitgeschakeld en kunt u eventueel het kinderslot 
inschakelen. Ook is het eenvoudig om via de app de 
basisinstellingen van kookplaten zonder ingebouwd 
display in te stellen. Heeft u een kookplaat met 
cookConnect? Koppel uw Siemens Home Connect 
afzuigkap, zodat deze bediend kan worden via de 
kookplaat én de Home Connect app.

Laat u inspireren.
Ontdek verschillende receptideeën die regelmatig 
seizoenspecials bevatten. En heeft u het juiste recept 
gevonden? Stuur de apparaat- en temperatuur-
instellingen direct naar uw kookplaat. Volg de  
stap-voor-stap instructies voor de juiste methode  
en perfecte resultaten.
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powerMove: schuif van bakken naar 
warmhouden.
De powerMove Plus functie verdeelt de combi 
flexZones in drie temperatuurzones: de 

voorzijde voor koken of braden, het midden voor garen en 
achter voor het warmhouden van het gerecht. Zo houdt u 
een deel van het gerecht makkelijk warm terwijl u de rest 
klaarmaakt. De individuele zones worden geactiveerd zodra 
u de pan erop schuift. Met powerMove Pro beschikt u over 
wel vijf temperatuurzones.

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, de door u ingestelde 
temperatuur en eventueel ingestelde timer schuiven mee. 
Op deze manier heeft u nog meer vrijheid bij het koken.

braadSensor Plus: constant bakken. 
De braadsensor maakt bakken en braden 
eenvoudiger. Het zorgt dat vis en vlees precies 
goed garen zonder aan te branden. Selecteer 

simpelweg uit de vier standen wat u wenst, wacht op het 
signaal, doe olie in de pan - en braad het dan bij de ideale 
temperatuur. De braadsensor neemt de bediening over  
en u heeft er geen omkijken naar. Met braadSensor Plus 
beschikt u over vijf temperatuurstanden.

Count-up timer: hou de tijd bij.
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 uitschakel-
functie 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 ingrediënt moet 
toevoegen na een aantal minuten of als u wilt weten wat  
de totale tijdsduur van een bepaald kookproces is geweest.

flexInduction accessoires: alles is mogelijk.
Om bij de bereiding van verschillende soorten 
gerechten extra flexibiliteit te bieden, heeft 
Siemens voor de flexInduction kookplaten drie 
speciale accessoires 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.

Ontdek de kookplaat die bij u 
past. Door het beantwoorden 
van een aantal vragen, vindt  
u met onze online keuzehulp 
eenvoudig en snel de ideale 
kookplaat. 
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Siemens afzuigsystemen: 
indrukwekkend en  
efficiënt. 

Met het kenmerkende Siemens design van zwart glas en 
roestvrijstalen lijnen zorgen onze afzuigsystemen met 
hun krachtige vermogen niet alleen voor een aangenaam 
keukenklimaat, maar ook voor een designstatement dat 
naadloos past bij andere Siemens apparaten. Daarbij maakt  
het niet uit of ze aan de wand, boven een eiland, geïntegreerd 
in een werkblad of geheel verborgen zijn geïnstalleerd. 
Siemens heeft een afzuigsysteem voor iedere keuken. 
Daarnaast bewijst Siemens, met haar verschillende werkblad-
afzuigsystemen, dat een schone en frisse keuken niet ten  
koste hoeft te gaan van een mooie doorkijk in uw keuken.

> 

 

Afzuigsystemen verwijderen vetdeeltjes 

en kookluchten. Hierdoor hoeft u minder 

vaak uw keuken te reinigen en komen  

de aroma’s van uw gerechten beter tot 

hun recht. 
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cleanAir Plus: effectief recirculeren.
Siemens maakt gebruik van het nieuwe cleanAir Plus filter in 
de afzuigkappen met recirculatiewerking. Dit filter is uiterst 
effectief en verwijdert tot 95% van de geurdeeltjes uit de lucht 
en meer dan 90% van de aanwezige pollen en allergenen. 
Bovendien zijn afzuigkappen met dit filter ook nog eens 
zeer stil (tot 5dB minder geluid), wat in een open keuken of 
woonkeuken zeer prettig is.

cookConnect: de ultieme samenwerking.
Laat uw Siemens kookplaat samenwerken met uw Siemens 
afzuigkap voor nog meer gemak. Door middel van 
cookConnect kunt u beide apparaten aan elkaar koppelen 
waardoor de afzuiging automatisch reageert op wat u op 
de kookplaat doet. U kunt elke functie van uw afzuigkap 
beheren met een druk op de knop op uw kookplaat. Verander 
bijvoorbeeld de verlichting of de sterkte van het afzuigniveau. 
Ook kunt u de samenwerking op automatisch instellen.  
Zo kunt u zich volledig richten op het koken, terwijl de lucht 
fris en schoon blijft. 

>
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iQdrive: krachtig, zuinig  
en geruisloos.
De meeste afzuigsystemen 
van Siemens met iQdrive 

en ledverlichting zijn nóg zuiniger. Deze 
hebben een motor met hoog vermogen, 
maar besparen door de iQdrive-techniek 
toch 75% energie vergeleken met gewone 
afzuigsystemen. Alle componenten zijn 
dusdanig ontwikkeld dat ze een bijdrage 
leveren aan de zuinigheid. En dankzij 
het wrijvingsloze mechanisme loopt de 
iQdrive-motor vrijwel geruisloos en is hij 
uiterst slijtvast.

climateControl: 
automatisch frisse lucht.
De innovatieve 
climateControl sensor meet 

de luchtdichtheid, het vetgehalte en de 
geur terwijl u kookt en stelt de stand 
van het afzuigsysteem hier automatisch 
op in. Als u klaar bent met koken, werkt 
hij nog 10 minuten door voordat hij 
volledig uitschakelt. Zo blijft de lucht 
in uw keuken altijd fris en gebruikt de 
afzuigkap nooit te veel energie. 

Home Connect: bedien uw 
afzuigkap vanaf elke plek.
Bedien uw afzuigkap waar u 
ook bent met behulp van de 

Home Connect app: pas de afzuigsnelheid 
aan of regel de verlichting. Ontvang 
een pushbericht wanneer u de filter 
van uw afzuigkap moet vervangen, en 
bestel die vervolgens gemakkelijk via de 
online shop. Of koppel met de app uw 
afzuigsysteem aan uw kookplaat met  
de cookConnect-functie, zodat u hem  
via de kookplaat kunt bedienen. 
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Voor de meeste keukens is een wandschouwkap een 
goede oplossing. Ook zijn kookeilanden inmiddels niet 
meer weg te denken uit de moderne keuken. Siemens 
biedt hiervoor stijlvolle schouwkappen, maar u kunt 
ook kiezen kiezen voor een discrete plafondunit. Of ga 
voor de geavanceerde varioLift die alleen naar beneden 
komt wanneer u dat wenst. Daarnaast biedt Siemens 
verschillende vlakschermkappen, onderbouwkappen en 
afzuigunits die stijlvol integreren in bijvoorbeeld een  
kast- of wandelement. 

Plafondunit: hoog weggewerkt.
Onzichtbare afzuigkap met verborgen 
ventilatiesysteem. Als Plug&Play direct 
aan het plafond te monteren, of als 
inbouw vanaf een inbouwhoogte van 
19 cm.

Headroom afzuigkap: strak zwart 
design.
Wandschouwkap met een design in 
zwart glas en roestvrijstalen lijnen,  
in schuin of recht model tegen de  
wand gemonteerd.

Plafondunit met varioLift: individuele 
hoogteaanpassing.  
Kan direct aan het plafond in een frame 
worden gemonteerd en is voorzien van 
een lift-functie. Verkrijgbaar in wit en in 
zwart.

Afzuigunit: discreet en krachtig.
De afzuigunit wordt in een plat vlak 
boven de kookplaat ingebouwd,  
bijvoorbeeld in een bovenkast, verlaagd 
plafond of schouw.

Schouwkap: klassieke blikvanger.
Schouwkappen zijn te verkrijgen als 
eilandmodel, voor boven uw kookeiland 
en als wandmodel, direct aan de wand 
boven de kookplaat gemonteerd.

Vlakschermkap: de onzichtbare helper.
De vlakschermkap verdwijnt volledig 
in de bovenkast en wordt uitgetrokken 
wanneer hij nodig is.

Siemens afzuigkappen:  
altijd stijlvol.

Siemens afzuigkappen zijn geschikt 

voor verschillende keukenopstellingen,  

en kenmerken zich door een strak en  

eigentijds design.

Integreerbare afzuigkap: inschakelen door openklappen.
De integreerbare afzuigkap houdt zich verborgen in een kast 
boven het fornuis en kan naar voren worden opengeklapt.

Onderbouwkap: elegante onderbouwoplossing.
Voor een keuken waar alleen onderbouw een optie is. De 
onderbouwkap heeft de vorm van een wandschouwkap, 
maar dan zonder schacht.
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De varioLift is er alleen wanneer u hem nodig heeft.
Met een druk op de knop zakt de iQ700 varioLift  
plafondunit naar de door u gewenste hoogte boven  
de kookplaat, waar de krachtige iQdrive motor stil en 
effectief de kookdampen opzuigt. Wanneer u klaar bent  
met koken stijgt de varioLift weer omhoog en uit het  
zicht in het plafond.

Krachtig en slim te bedienen.
De indrukwekkend krachtige iQdrive motor zorgt ervoor  
dat geuren en stoom efficiënt en stil worden afgezogen.  
De wasbare vetfilters filteren de kookluchten en -dampen 
zodat ze als frisse, schone lucht weer de ruimte in  
worden geblazen.  

U bedient de varioLift met een afstandsbediening of via 
cookConnect met uw kookplaat, indien deze daarvoor 
geschikt is. U kunt het systeem hiermee zo instellen dat  
de kap automatisch verdwijnt zodra u klaar bent met  
koken. Nog verder gaat de bediening met Home Connect, 
waarmee u via de Home Connect app of zelfs met uw  
stem het afzuigsysteem kunt instellen. 

Het stralende middelpunt  
van elk huishouden:  
de varioLift plafondunit.
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Altijd verzekerd van een goed overzicht.
Goede en gelijkmatige verlichting is belangrijk voor een 
goed zicht op uw gerechten. Siemens afzuigkappen zijn 
uitgerust met de modernste ledverlichting. Ledlampen 
gaan niet alleen zeer lang mee, maar geven ook  
tot 45% meer licht en besparen tot 85% aan energie. 
Bij diverse modellen is het licht dimbaar en de 
kleurtemperatuur te wijzigen. De lichttemperatuur  
is instelbaar van 2.700 K tot 5.000 K. Helder licht voor  
bij het koken en warm licht als sfeerverlichting.

emotionLight Pro: uw stemming, uw verlichting.
Laat uw gevoel terugkomen in uw keuken: met 
emotionLight Pro past u de lichtkleur van uw afzuig-
systeem dusdanig aan dat het past bij de sfeer die u  
wenst. Kies uit één van de 9 kleuren die bij uw stemming 
aansluiten – van rustig en romantisch tot feeststemming.  
Het kleurenpalet kan worden uitgebreid met de Home 
Connect app.

Er is keuze uit verschillende bedieningsconcepten. Zo kunt 
u kiezen voor een model met touchControl bediening 
waarmee u op een intuïtieve manier het afzuigniveau en 
de verlichting kunt bedienen door het aantippen van de 
verschillende functies op het led-display. Daarnaast zijn er 
ook modellen die voorzien zijn van eenvoudige tiptoetsen 
met ledverlichting voor het regelen van het vermogen en 
de verlichting. Veel afzuigsystemen kunnen ook bediend 
worden vanaf uw Siemens kookplaat via cookConnect, via 
de Home Connect app of zelfs met uw stem via voiceControl. 
Handig voor een hoog weggewerkte plafondunit, of 
wanneer uw handen vies zijn.

Van tiptoetsen en touchControl op 

de afzuigkap zelf, tot bediening 

via de afstandsbediening, vanaf de 

kookplaat, via de Home Connect 

app of zelfs met uw stem, Siemens 

afzuigkappen zijn altijd intuïtief en 

eenvoudig te bedienen.

Verschillende concepten
voor uw bedieningsgemak.
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De Siemens werkbladafzuigsystemen zijn een ideaal alternatief voor de 

klassieke afzuigkap omdat ze vrijwel onzichtbaar zijn en voor een prachtige 

doorkijk in uw keuken zorgen. De werkbladafzuigsystemen zijn te verkrijgen 

in de varianten glassdraftAir, modulAir en inductionAir Plus.

glassdraftAir afzuiging. 
Onze nieuwste downdraft werkbladafzuiging is een lust 
voor het oog. Of beter gezegd: is géén lust voor het oog, 
want het revolutionaire, frameloze glazen ontwerp zorgt 
ervoor dat uw blik niet wordt gehinderd wanneer dit 
afzuigsysteem in werking is. Via Home Connect creëert  
u een sfeervolle omlijsting dankzij de emotionLight  
Pro-functie. Het strakke, glazen paneel zorgt er samen  
met de Guided Air technologie voor dat kookluchten en  
-dampen niet verder komen dan het werkblad en direct  
het afzuigsysteem in worden gezogen.

inductionAir Plus afzuiging.
Afzuiging verwerkt in een kookplaat. Het Siemens 
inductionAir Plus systeem combineert twee geweldige 
apparaten: een flexInduction kookplaat en revolutionaire 
geïntegreerde werkbladafzuiging. Het ruimtebesparende 
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. 

Werkbladafzuiging: strak, 
compact en heel direct. 
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inductionAir Plus:  
gecombineerde genialiteit.

Geniet van een geurvrije open  

keuken met de  inductionAir Plus:  

de perfecte combinatie van een  

krachtig afzuigsysteem en een  

flexibele kookplaat. Siemens heeft  

de 2-in-1 oplossing met kookplaat  

en afzuigsteem geïntegreerd in een 

volledig strak design, dat eenvoudig 

schoon te houden en te bedienen is.

Het installatieconcept komt tegemoet aan alle soorten 
inbouwwensen, zoals montage in het keukenblad van een 
wandopstelling, in open kookeilanden en zeer dunne werk-
bladen, zonder dat u daarbij lades en opbergruimte hoeft  
in te leveren. Het model van 80 cm kan worden ingebouwd 
in standaard kasten en de 70 cm variant kan ook in een  
kast van 60 cm worden geplaatst. De kookplaat kan zowel 
recirculeren als lucht afvoeren naar buiten. Bij recirculatie 
blaast de kookplaat met bijbehorende buizen vrijuit achter 
de keukenkasten of wordt de lucht afgevoerd via de keuken-
plint. Bij afvoer naar buiten wordt de kookplaatafzuiging  
met buizen aangesloten naar buiten.

Erkend design.
Het design van de inductionAir Plus is ook  internationaal 
opgemerkt. Het elegante ontwerp, de eenvoudige  
bediening en het gemak waarmee het apparaat  hygiënisch 
is te reinigen zorgden ervoor dat het  apparaat een iF Design 
Award kreeg toegekend.
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Onzichtbaar was nog nooit zo mooi.
Het nieuwe revolutionaire, high performance design van de 
glassdraftAir blokkeert krachtig kookluchten en -dampen, 
maar niet uw zicht. Wanneer het zo goed als  onzichtbare 
afzuigsysteem in werking is, zorgt de via Home Connect aan 
te passen emotionLight Pro voor een sfeervolle  omlijsting.  
De kleur hiervan kunt u met de Home Connect app aanpassen 
aan de door u gewenste sfeer. Via dezelfde app kunt u het 
afzuigsysteem koppelen aan uw Home Connect inductie-

Verras het oog met  
indrukwekkend design.

kookplaat met hoodControl, waardoor u de glassdraftAir kunt 
bedienen via uw kookplaat. Ook is het mogelijk de afzuiging 
automatisch z'n werk te laten doen zodra u de kookplaat  
aan zet. Niets staat meer in de weg van een onbezorgde 
kookervaring.

Een unieke afzuiging die zich eenvoudig laat reinigen.
Het glazen paneel zorgt samen met de Guided Air technologie 
dat kookluchten en -dampen direct en efficiënt de afzuiging 
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in verdwijnen, waarna ze worden afgevoerd naar buiten of 
via recirculatie worden gefilterd en als schone en geurloze 
lucht weer de ruimte in worden geblazen. Zowel de glazen 
plaat als de filters zijn eenvoudig te verwijderen en schoon  
te maken. De vetfilters komen via de bediening van het  
afzuigsysteem iets omhoog zodat u ze makkelijk kunt  
uitnemen en in de vaatwasser kunt plaatsen.

Een strakke eenheid met uw kookplaat.
De Siemens glassdraftAir is verkrijgbaar in een 80 cm brede 
uitvoering, zowel opbouw als vlak geintegreerd. De 90 cm 
brede glassdraftAir is alleen verkrijgbaar als opbouwvariant. 
Indien u het afzuigsysteem op uw werkblad laat monteren, 
dan kunt u dit naadloos combineren met uw Siemens  
opbouw activeLight inductiekookplaat. Wanneer u niet aan 
het koken bent en beide systemen uitgeschakeld zijn, vormen 
de apparaten samen één zwart vlak. Aan of uit, in beide 
gevallen is het design zowel indrukwekkend strak als subtiel. 
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Energiezuinig  
en innovatief.

Luchtafvoer: Recirculatiewerking:

Luchtafvoer of recirculatiewerking.
Bij veel afzuigsystemen kunt u voor het afvoeren van de 
kookdampen kiezen tussen luchtafvoer of recirculatie. 
Bij recirculatiewerking wordt de gefilterde lucht niet 
naar buiten geblazen. De keukenlucht wordt door het 
afzuigsysteem opgezogen, gezuiverd en weer in de  
keuken geblazen. In steeds meer huizen is het niet meer 
mogelijk of wenselijk om te kiezen voor een afvoer naar 
buiten. Vandaar dat de recirculatieoplossing steeds 
populairder wordt. 

Verschillende filters.
Onze afzuigsystemen zijn voorzien van verschillende filters.  
Zo is een afzuigsysteem, zowel luchtafvoer als recirculatie, 
voorzien van een vetfilter voor het verwijderen van 
vet. Geuren worden in het geval van luchtafvoer direct 
afgevoerd naar buiten. Bij recirculatie worden de geurtjes 
opgevangen door een koolstoffilter. Aangeraden wordt 
dit filter regelmatig te vervangen. Het oude filter is niet 
schadelijk voor het milieu en kan gewoon met het huisvuil 
worden weggegooid. Als u kiest voor een afzuigsysteem 
met recirculatiewerking dient u altijd een bijpassende 
recirculatie startset aan te schaffen. 
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* Vergelijking van de gebruikswaarden van 

afzuigsysteem LC97BIP50 (vastgesteld op basis 

van EN61591) met die van een gelijkwaardige  

Siemens afzuigsysteem uit 1999.

tot

−75%*

Ontwikkeling van energieverbruik bij 
Siemens-afzuigsystemen van 1999 en 2020.
Energieverbruik per jaar volgens EN61591*

153,83kWh

37,2 kWh

Afzuigsystemen
Het label voor afzuigsystemen gaat van 
A+++ tot en met D en bestaat uit een 
waardering voor: 

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

Als alternatief voor het periodiek vervangen van het 
recirculatiefilter kunt u kiezen voor een regenereerbaar 
filter. Dit filter kunt u van tijd tot tijd regenereren door  
hem 120 minuten op 200 graden in de oven te plaatsen. 
Daarna presteert het filter weer optimaal en wordt lucht 
weer goed gezuiverd.

Siemens koolstoffilters behoren tot de beste  
ter wereld.
Siemens afzuigsystemen zijn bijzonder effectief.  
Onze filtersystemen behoren tot de beste ter wereld.  
Het percentage van kookdampen en geuren die 
gezuiverd worden is afhankelijk van het type 
koolstoffilter waarvoor u kiest. Een standaard 
koolstoffilter verwijdert tot 80% van de kookdamp. 

cleanAir Plus filter.
Bij Siemens kunt u naast een regulier koolstoffilter kiezen 
voor het nieuwe en unieke cleanAir Plus filter. Dankzij 
het vergrote filteroppervlak kan dit filter tot 95% van 
de kookgeuren neutraliseren. Dat is zo’n 25% meer dan 
conventionele recirculatiesystemen en evenveel als 
afzuigsystemen met luchtafvoer presteren. Daarnaast is 
dit filter speciaal geïmpregneerd voor het verwijderen 
van visgeuren. 
 

Ook is het cleanAir filter voorzien van een anti-pollen 
functie. Tot 99% van de in de lucht aanwezige pollen  
en allergenen kan door het filter worden opgevangen  
en gedeactiveerd. Wanneer het afzuigsysteem ook 
voorzien is van Home Connect kunt u in combinatie met  
NuWave Cair, een slimme luchtkwaliteitssensor, de lucht 
automatisch laten filteren door het afzuigsysteem. 

De speciale opbouw van het filter zorgt er tot slot ook 
nog voor dat het afzuigsysteem extra stil zijn werk doet;  
dit kan zelf tot 5dB schelen. 
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Geurafname

Ontdek het afzuigsysteem 
dat bij u past. Door het 
 beantwoorden van een aantal 
vragen vindt u met onze  online 
keuzehulp eenvoudig en snel 
het ideale afzuigsysteem. 
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Siemens koelen en  
vriezen: de nieuwe  
standaard.

Verser en zuiniger met slimme innovaties zoals hyperFresh 
en de noFrost-functie. Overzichtelijker en persoonlijker door 
de slimme indeling met speciale vershoudlades. Maar ook 
stijlvoller en moderner door de fraaie vormgeving van het  
interieur, met chromen opzetstukken en glazen plateaus.  
De koelapparaten van Siemens zijn met recht een aanwinst 
voor uw keuken. 

> 
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Slimme ideeën en innovatieve  

technologieën verpakt in trendsettende  

designs: met hoogwaardige koel-

apparatuur zet Siemens de nieuwe  

standaard. 
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Volledige flexibiliteit.
Siemens koelapparaten bewaren eten en drinken op 
intelligente wijze. Van onze kleinste ingebouwde koelkast tot 
onze meest indrukwekkende side-by-side-modellen: ze zorgen 
allemaal voor excellente versheid en ultiem gemak. Siemens 
inbouwkoelkasten en -vriezers zijn verkrijgbaar in allerlei 
modellen zodat u volledige flexibiliteit heeft bij het plannen 
van uw keuken.

hyperFresh: hyperverse ingrediënten.
Met Siemens hyperFresh technologie blijven 
uw levensmiddelen tot 3x langer vers. De 
hyperFresh laden zijn zowel qua vorm als 

functie gemaakt om uw fruit, groente, vis en vlees perfect 
te bewaren en kunnen individueel ingesteld worden  
om de ultieme bewaaromstandigheden te creëren.  
U ziet, voelt en proeft de versheid. Er zijn drie varianten: 
hyperFresh, hyperFresh plus en hyperFresh premium.

>
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lowFrost: weinig ontdooien.
Met Siemens lowFrost reduceert de 
vriezer de ijsafzetting tot een minimum en 
ontdooit het vriesgedeelte veel sneller dan 

conventionele koelkasten. Door de speciaal ontworpen 
verdamper, die zich buiten het vriesgedeelte bevindt, 
kan geen compartiment of rooster meer dichtvriezen. 
Minder ijsvorming betekent dat u minder vaak en sneller 
de vriezer kunt ontdooien, wat resulteert in minder 
energieverbruik.

121

noFrost: nooit meer ontdooien.
Rijp- en ijsvorming zorgen voor een hoger 
energieverbruik. Daarnaast kost het ontdooien 
van uw vriescompartiment tijd en stroom.  

Het noFrost-luchtcirculatiesysteem leidt vochtige lucht uit 
de binnenruimte naar buiten. Met als resultaat: droge lucht. 
Bevroren eten blijft zo langer smakelijk, omdat er geen rijp 
op de producten wordt gevormd. Ideaal is dat u de vriezer 
niet meer handmatig hoeft te ontdooien.
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Ontworpen om  
indruk te maken. 

Optimaal flexibel en oogstrelend.
Met de nieuwe premium inbouw koelapparatuur van Siemens 
kiest u een koelkast, koel-/vriescombinatie, vriezer of 
wijnklimaatkast op maat die perfect past bij uw persoonlijke 
levensstijl en die getuigt van een uitstekende smaak. De serie 
bestaat uit verschillende apparaten die geheel naar eigen 
wens kunnen worden samengesteld voor een individueel 
interieurontwerp met onbegrensde mogelijkheden.

Kies de stijl die bij u past. 
Bij de nieuwe coolModule premium koelkasten bepaalt u zelf 
welke fronten en handgrepen er op het apparaat geplaatst 
worden. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor dezelfde panelen 
als de overige keukenkasten voor een subtiel en geïntegreerd 
design, of juist afwijkend door te kiezen voor strakke, 
roestvrijstalen fronten. De keuze is aan u.

Premium ontwerp, premium bediening.
Bij een premium ontwerp hoort uiteraard ook een 
geavanceerde bediening: individueel via het intuïtieve 
fulltouch TFT-kleurendisplay op de apparaten zelf,  
of gezamenlijk via de Home Connect-app op tablet of 
smartphone. Zo kunnen bijvoorbeeld de koelkast én 
de vriezer alvast worden voorgekoeld terwijl u met de 
boodschappen onderweg naar huis bent. Uitermate  
handig als u veel boodschappen in één keer wilt  
opbergen zonder al teveel koudeverlies.

122

De coolModule premium koelkasten 

bewijzen opnieuw dat Siemens  

studioLine staat voor hoogwaardig 

design en kwaliteit. De modellen zijn 

zowel aan de binnen- als buitenzijde  

vervaardigd uit hoogwaardige  

materialen. In het design zijn houten 

en metalen delen in een prachtige  

mix verwerkt.
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Ook elegant aan de binnenzijde.
Alle modellen zijn slim ingedeeld en helder verlicht zodat u 
altijd precies weet wat u aan levensmiddelen in huis heeft. 
De heldere safetyGlass plateaus kunt u naar wens aanpassen 
zodat er plek is voor al uw boodschappen..

Uw wijn in de spotlight.
De premium wijnklimaatkast is een absolute blikvanger met 
zijn glazen deuren en geheel uitschuifbare eikenhouten 
planken. De ledverlichting zorgt voor een helder, gelijkmatig 
zicht in elk vak. Professionele technologie garandeert 
de optimale omstandigheden om uw wijnen thuis op te 
slaan, zodat ze niet aan kwaliteit verliezen. U kunt drie 
verschillende zones inrichten waarbij u de temperatuur en 
vochtigheidsgraad afzonderlijk van elkaar instelt voor witte 
en rode wijnen, en zelfs champagne. 

123
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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 twee keer langer vers.

Levensmiddelen tot 3x langer vers met 
hyperFresh Premium 0 ºC. 
Met hyperFresh Premium behouden zowel
vis en vlees als groente en fruit tot wel drie

keer langer hun versheid. De koelkast biedt voor de beide 
soorten een aparte lade, die ieder 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. 

124

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

De juiste plek voor al  
uw levensmiddelen. 
Vers, verser, hyperFresh.

Met hyperFresh technologie zorgt  

Siemens ervoor dat ook uw kwetsbare  

levensmiddelen altijd zo optimaal  

mogelijk worden opgeslagen, waar-

door ze langer vers blijven. Hierdoor 

gooit u minder weg, waarmee u uw 

portemonnee en het milieu ontziet.  

U hoeft minder vaak boodschappen  

te doen en eet toch vers en gevarieerd. 

Zo houdt u meer vrije tijd over voor 

leuke dingen.



Mooi uitgelicht.
Het interieur van alle koelapparatuur wordt 
perfect uitgelicht. De duurzame ledverlichting is 
zo geplaatst dat het koelgedeelte en de diepe 

hyperFresh lades helder verlicht en overzichtelijk zijn.

softClose: 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.
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Met hoogwaardige koelapparatuur zet Siemens de nieuwe
standaard. Verser en zuiniger met hyperFresh en de 
noFrostfunctie. Overzichtelijker en persoonlijker door de 
slimme indeling met speciale vershoudlades. 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, zonder 
dat u de koelkastdeur hoeft te openen. Ontvang een 
melding als de deur per ongeluk openstaat, of 
wanneer de temperatuur moet worden bijgesteld.  
De app geeft informatie over de voedingswaarde van 
uw producten, hoe u ze het best bewaart en waar u  
ze in de koelkast moet plaatsen. Heeft uw koelkast 
camera’s? Dan kunt u de inhoud van de koelkast 
bekijken, waar u ook bent. 
 
 
 
 

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 inbouwkoelkast 
en een inbouwvriezer 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!
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KI21RSDD0

GI11VADE0

160 cm*

88 cm

72 cm

GI11VADE0

72 cm

KI41RSDD0
  
122 cm

194 cm*

KI31RSDF0

GI11VADE0

102 cm

72 cm

174 cm*

KI21RSDD0

GI21VADE0

88 cm

88 cm

176 cm*

KI31RSDF0

GI21VADE0

102 cm

88 cm

190 cm*

GI21VADE0

88 cm

KI41RSDD0 

122 cm

210 cm*

GI11VADE0

72 cm

KI51FSDD0

140 cm

212 cm*

*Hoogte is exclusief deurpaneel. 

Totale inbouwhoogte:

Ontdek de koelkast, vriezer of 
 koel-vriescombinatie die bij u past. 
Door het beantwoorden van een 
aantal vragen vindt u met onze 
 online keuzehulp eenvoudig en 
snel het ideale product. 
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De Siemens  
vaatwasser is klaar  
voor de toekomst.

Onze nieuwe generatie vaatwassers is het perfecte 
voorbeeld van onderscheidend design gecombineerd 
met innovatieve technologie, wat voor het eerst  
kan worden ervaren in alle type vaatwassers.  
Nieuwe technologieën en functies zorgen voor de 
meest comfortabele gebruikerservaring tot dusver. 
Het nieuwe bedieningspaneel brengt functionaliteit 
en controle in een nieuw tijdperk. De duidelijke  
en begrijpelijke symbolen van de verschillende  
programma’s zorgen voor een intuïtieve bediening. 
Innovaties voor een mooie toekomst.

> 
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Maak u klaar voor een nieuwe generatie  

Siemens vaatwassers. Met indrukwekkende, 

toonaangevende technologie, eersteklas 

functies en een uitstekend design zijn onze 

nieuwe vaatwassers klaar voor de toekomst.
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Uw tijd  
welbesteed.

146

U bent u altijd op de hoogte van de status van het 
programma: in een oogopslag door middel van een elegante 
statusindicatie, of wanneer u niet thuis bent via de Home 
Connect app. Hiermee kunt u ook uw vaatwasser op afstand 
bedienen of een bericht ontvangen wanneer uw vaat klaar is. 
En heeft u haast? Met varioSpeed versnelt u het programma 
tot een derde van de tijd. Het unieke Zeolith® droogsysteem 
zorgt ervoor dat uw vaat u altijd schoon en droog tegemoet 
glanst wanneer u de vaatwasser opent - een stralend 
hoogtepunt. 

> Er zijn heel veel dingen die leuker zijn  

dan de vaat doen. Siemens vaatwassers 

zorgen niet alleen voor perfect schoon en 

glanzend vaatwerk dat direct opgeborgen 

kan worden: ze zijn ook uiterst gebruiks-

vriendelijk en zorgen dat u uw tijd kunt 

besteden aan dat wat u belangrijk vindt. 
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emotionLight: zet uw vaat  
in een ander licht.
Leds bovenaan het deurframe 
verlichten het interieur van de 

vaatwasser met sfeervol blauw licht.  
Het licht schakelt automatisch in wanneer 
u de deur opent en weer uit wanneer u  
de deur sluit. Met emotionLight Pro 
kiest u via de Home connect app uw 
persoonlijke kleur en helderheidsniveau. 
Voor een vaatwasser die overeenkomt 
met uw stemming.

varioSpeed Plus: sneller 
een schone vaat.
Heeft u de schone vaat eerder 
nodig? Met varioSpeed Plus 

verkort u het programma aanzienlijk –tot 
maar liefst 66% van de originele tijd.  
U kunt varioSpeed Plus vooraf instellen 
met de knop op uw vaatwasser, maar 
ook wanneer het programma al is gestart 
via de Home Connect app – een extra 
handige optie wanneer u onverwacht 
bezoek krijgt. 

XXL vaatwassers:  
meer ruimte.
De extra grote 
inbouwvaatwassers van 

Siemens passen in een standaard nis, 
maar zijn 5 centimeter hoger dan een 
gewone vaatwasser en bieden 10% meer 
ruimte. Hierdoor ontstaat er ook meer 
ruimte in de onderkorf voor grote borden 
en schalen. Kiest u voor een retroFit-
model, dan kunt u de besteklade bovenin 
vervangen door een derde korf met 
ruimte voor klein serviesgoed.

varioSpeed
Plus

86,5
cm

Extra hoog

V
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Klaar voor de toekomst: 
100% connectiviteit. 

148
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Het maakt niet uit welke vaatwasser u kiest, alle Siemens vaatwassers zijn  

uitgerust met Home Connect en kunnen eenvoudig en snel bediend worden  

via de Home Connect app, voice control of handmatig. En dankzij de  

beschikbaarheid van software-updates zijn onze vaatwassers altijd up-to-date.

Start het vaatwasprogramma op afstand als u niet thuis bent 
of check de stand van het programma op uw smartphone of 
smartwatch - dit alles is mogelijk met Home Connect. Ontvang 
een pushbericht als de vaat schoon en droog is, of wanneer 
machine-onderhoud nodig is. Ook kunt u via uw smartphone 
altijd en overal bekijken hoeveel vaatwastabletten u nog heeft. 
Handig wanneer u al in de supermarkt staat. Het is zelfs  

Leer meer over Home Connect op  
thefuturemovingin.nl/homeconnect

•  Start de Home Connect 
vaatwasser assistent. 

•  Laat me de basis- 
instellingen zien.

•  Wanneer is het vaatwas- 
programma afgelopen?

•  Schakel de vaatwasser uit. 

Ok Google
works with

Download en installeer  
de Home Connect app

149

mogelijk om via de Home Connect app automatisch  
vaatwastabletten te bestellen wanneer de voorraad bijna  
op is. Het installeren en bedienen van de app is heel simpel: 
het bedieningspaneel van de vaatwasser is uitgerust met  
een QR-code die naar de Home Connect app leidt. Bovendien  
beschikt u met Home Connect over extra opties voor een  
nog zorgelozere reiniging van uw vaat. 

easyStart: 
selecteer het ideale 
reinigingsprogramma.
Met easyStart wordt het 

bedienen van de vaatwasser makkelijker 
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 starten.

varioSpeed Plus on 
demand: supersnel een 
schone vaat.
Met varioSpeed Plus verkort 

u het programma aanzienlijk –tot maar 
liefst 66% van de originele tijd. Heeft 
u de schone vaat eerder nodig? U kunt 
varioSpeed Plus voorafgaand aan het  
programma instellen met de knop op uw 
vaatwasser, maar via de Home Connect 
app ook wanneer het programma al  
is gestart. 

Favoriet functie:  
sla uw voorkeuren op.
Iedereen heeft een 
voorkeur voor een bepaald 

programma, al dan niet gecombineerd 
met een extra functie zoals hygienePlus of 
autoOpen Dry. Voortaan activeert u alles 
tegelijk met één druk op de Favoriet-knop, 
wanneer u deze opslaat als favoriet via het 
bedieningspaneel of de Home Connect 
app. Bij gebruik van de app kunt u zelfs 
meerdere favorieten bewaren. 

Easy Start
varioSpeed
Plus FavouriteFavourite
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Laat mooie momenten 
samengaan met  
stralend glaswerk.

Stel uzelf een feestelijk moment voor 

waarop u wilt proosten met een perfect 

schoon en stralend glas in uw hand. 

Daar is het nieuwe brilliantShine  

systeem met Zeolith® Drying voor 

ontwikkeld: ervaar vier perfect  

gesynchroniseerde, innovatieve  

functies in slechts één wascyclus - voor 

een stralende glans én uw gemak. 

150

Zeolith Drying: nooit meer nadrogen.
Het unieke gepatenteerde Zeolith®-droogsysteem 
maakt gebruik van het natuurlijke mineraal 
zeoliet dat vochtige lucht omzet in warme lucht, 

waarmee de vaat uiterst efficiënt gedroogd wordt. Zelfs uw 
plastic kommen, schalen en bakjes kunnen meteen de kast 
in, zonder nadrogen. Vaatwassers met zeoliet blinken niet 
alleen uit in het droogresultaat bij glaswerk en plastic, maar 
zijn ook nog eens heel energiezuinig.

Zeolith®-
Trocknen
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Alles veilig op zijn plek.
De houders in de bovenkorf met 
speciale siliconen beschermingslaag en 
geïntegreerde antislip-elementen zorgen 
voor een goede grip, beschermen tegen 
hoge druk en voorkomen schade aan het 
glaswerk. De optionele wijnglazenhouder 
heeft een speciale beugel waarin u tot  
vier wijn- en champagneglazen veilig 
en praktisch plaatst. De Siemens 
wijnglazenhouder is aanbevolen door 
eersteklas glazenfabrikant Zwiesel 1872.

Speciale behandeling voor 
extra glans.
Het Glas 40°-programma 
is speciaal ontwikkeld 

om delicaat glaswerk voorzichtig te 
behandelen. Het beperkt de tijd en 
temperatuur van de reinigingscyclus. 
De Shine&Dry-optie gebruikt extra 
spoelwater om alle wasmiddelresten weg 
te spoelen en verlengt ook de fase van 
het programma voor voorzichtig drogen. 
Zo ontstaat een prachtige glans waar u 
op kunt vertrouwen, elke keer dat u uw 
vaatwasser opent.

Perfect schone glazen. 
De glassZone is geschikt 
voor het reinigen van 
allerlei soorten glaswerk. 

Wanneer u de glassZone handmatig 
aanzet, creëren zes extra sproeiers in de 
bovenkorf een speciale fonteinvormige 
waterstroom voor een zachte en grondige 
reiniging van uw glaswerk van onderaf. 
Zelfs uw hoogste glazen worden tot op de 
bodem glanzend schoon. De glassZone 
functie zit op alle vaatwassers met 
Zeolith®.

glassZoneglassZone
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De nieuwe Siemens vaatwassers  

maken uw leven nog comfortabeler 

met energiezuinige opties en 

innovaties die uw vaat optimaal  

beschermen. En dankzij de nieuwe 

hoogwaardige flexComfort en  

flexComfort Pro korven is gemakkelijk 

en efficiënt inruimen van uw vaat  

gegarandeerd, op ieder niveau. 

Ieder afzonderlijk stuk servies krijgt  

de perfecte behandeling.

Meer comfort dan  
het oog kan zien. 

Lade voor klein servies SZ36RB04

Besteklade SZ36DB04 

U heeft voldoende plek voor schaaltjes, espressokopjes  
en pollepels met de flexibele lades voor de vaatwasser. 
Hiermee kunt u een lade naar eigen wens toevoegen: of het 
nu de klassieke besteklade betreft of de nieuwe, optionele 
lade voor klein servies.
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easyGlide-wieltjes: voor soepel 
 rollende korven. 
In- en uitruimen wordt nu nog  
makkelijker. De onder- en bovenkorf  
zijn voorzien van een telescooprails 
waardoor ze soepel uit de vaatwasser 
schuiven en automatisch stoppen op  
de verste stand. Zelfs als ze volgeladen 
zijn. Hierdoor rijdt de zware onderkorf 
nooit meer uit de rails en gaat het in-  
en uitruimen nog makkelijker.

Korfstopper: alles blijft in het gareel.
Een klein hoogteverschil in de  
vaatwasserdeur en speciaal ontwikkelde 
korfroller met stopfunctie zorgen ervoor 
dat de onderste bestekkorf veilig in  
en uit uw vaatwasser glijdt, waardoor  
u verzekerd bent van een optimale 
bescherming van uw waardevolle 
serviesgoed. U hoeft zich geen zorgen 
meer te maken dat u de korf te ver  
naar buiten trekt. 

autoOpen dry: het meest energie-
zuinige droogsysteem. 
Wanneer u autoOpen Dry activeert via 
de Home Connect app, opent de deur 
van uw vaatwasser zich automatisch 
een stukje vlak voordat de droogcyclus 
begint. De schone vaat droogt hierdoor 
op een natuurlijke manier aan de lucht 
zonder verdere verspilling van energie. 
De combinatie van autoOpen Dry met 
Zeolith® zorgt voor een zeer energie-
zuinige vaatwasser, exclusief voor 
Siemens studioLine.
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varioScharnier: maximale ruimte voor  
installatie. 
De vaatwassers met varioScharnier zijn de beste 
oplossing voor keukens met een lage plint of 

voor installatie op hoogte. Het volledige frontpaneel schuift 
bij een varioScharnier licht omhoog wanneer de vaatwasser 
wordt geopend. Hierdoor zal het frontpaneel nooit de plint 
raken, of bij een hoge installatie het keukenkastje eronder.

Perfect voor iedere  
inbouwsituatie.

Modern design en innovatieve ideeën  

die het leven makkelijker maken.  

Raak gefascineerd door maximale  

flexibiliteit. 
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sideLighttimeLight

Met een statusindicatie aan de  

buitenzijde van de vaatwasser  

herkent u de programmastatus in  

een oogopslag. Welke inbouwvariant 

u ook kiest, Siemens heeft altijd een  

elegante oplossing.

De status in  
één oogopslag.

infoLight infoLight
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infoLight: projectie op  
de vloer. 
Siemens vaatwassers zijn 
zo stil dat u niet kunt horen 

of de vaat klaar is. Met een blauw 
lichtpunt op de keukenvloer laat infoLight 
heel eenvoudig zien of het gekozen 
programma nog loopt of klaar is. 

timeLight: alles in een 
oogopslag. 
De innovatieve functie 
timeLight gaat nog een 

stapje verder en laat met een licht-
projectie op de vloer de resterende 
programmaduur zien, en zelfs een 
eventuele foutmelding. Zo bent u 
meteen van alles op de hoogte. 

sideLight: wanneer  
projectie niet mogelijk is. 
Met de blauwe sideLight 
lichtindicatie aan de zijkant 

van de vaatwasserdeur ziet u meteen 
of het programma nog loopt. Hiermee 
wordt een statusindicatieverlichting 
ook mogelijk voor speciale inbouw- 
varianten, zoals een hoge inbouw of 
lage plint. 
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Krachtig in de onderkorf, voorzichtig in  
de bovenkorf.
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 
 sproei-druk met 20% op te voeren en de temperatuur 
plaatselijk te verhogen. In de bovenkorf wordt het  
servies en glaswerk voor zichtig 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 39 dB. 
 

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 vaatwasprogramma aan. Eerst wordt 
de hoeveelheid vaat en vervuiling gemeten. Vervolgens 
worden het waterverbruik, de temperatuur (45°C - 65°C) 
en de vaatwastijd hier automatisch op aangepast.  
Het resultaat is een perfect schone en glanzende vaat,  
zo energiezuinig mogelijk gewassen.

Extra hygiëne.
Voor sommige vaat is het van belang dat  
bacteriën en ziektekiemen tijdens het  
reinigen worden gedood. Ook snijplanken  

moeten bacterie vrij worden af gewassen. Deze optie, die  
als symbool een babyflesje heeft, verhoogt de reinigings-  
en droog temperatuur zodat 99,9% van de bacteriën  
en ziektekiemen wordt verwijderd.
 

De doseerAssistent.
De juiste verdeling van het vaatwastablet 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 opvang-
bakje. Een gerichte waterstraal lost de tablet gecontroleerd 
en snel op zodat het  wasmiddel zich gelijkmatig door de 
hele machine verspreidt. 

Siemens vaatwassers  
blinken uit in gebruiks- 
vriendelijkheid en efficiëntie.

Naast functies zoals timeLight, emotionLight, brilliantShine  

en varioSpeed Plus hebben we nog meer functies en opties 

 ontwikkeld die garant staan voor uw gebruikscomfort en  

een hygiënisch schone vaat.
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Ontdek de vaatwasser  
die bij u past. Door het 
beantwoorden van een 
aantal vragen vindt u met de 
online keuzehulp eenvoudig 
en snel de ideale vaatwasser. 
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