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Home Connect
Buzdolabının soğutucu bölmesindeki kameralar
sayesinde buzdolabının içindeki gıdalar, içecekler
uzaktan bağlantı ile HomeConnect uygulaması
üzerinden görüntülenebilir. Böylelikle, ev
dışındayken market alışverişinizi yapmadan önce
buzdolabınızdaki yiyeceklerinizi kontrol edip
ihtiyaca göre alışveriş yapabilirsiniz. Wi-Fi özellikli
Siemens Ev Aletleri, akıllı yazılım ve kullanımı
kolay Home Connect uygulamasının birleşimiyle
size benzersiz olanaklar yaratıyor. Hepsi
sevdiğiniz şeylere daha fazla zaman ayırmanız ve
hayatı farklı yaşamanız için.

noFrost teknolojisi
Artık defrost işlemini manuel olarak yapmanıza
gerek yok. Çünkü artık cihazınızın iç duvarları
üzerinde nem ve kar oluşmuyor, yiyecekleriniz
donmuyor. Isı, cihaz içinden hızla çekilebildiği için
hızlı ve hassas bir soğutma sağlanmış oluyor ve
yiyeceklerinizin kalitesi korunuyor.

/('D\G×QODWPD

hyperFresh
premium 0° C

LED aydınlatma
Siemens’in tasarladığı LED lambalar
buzdolabınızın her noktasını direkt aydınlatır.
iQ500 modellerin yan duvarlarındaki LED
aydınlatmalar ile meyve/sebze çekmecesine
yerleştirilen LED spot aydınlatmalar standarttır.
Yaydığı hoş beyaz ışık eşit şekilde dağılarak
yiyecekleriniz için mükemmel bir aydınlanma
sağlar. İkisi birlikte standart LED aydınlatmaya
göre %50 daha fazla aydınlatır.

hyperFresh Premium 0oC
Hem sıcaklık hem de nem kontrolü sayesinde
hyperFresh Premium 0°C tazelik sistemi; meyve,
sebze ve et, balık gibi yiyeceklerinizi 3 kata kadar
daha uzun süre taze saklar.

A

++

Enerji

A

+++

Enerji

hyperFresh
plus

Enerji verimliliği sınıfı A++ ve A+++
Hem enerjiden tasarruf edin hem de doğayı
koruyun. Siemens soğutucular ekstra kalın bir
izolasyonla ve enerji tüketimi düşük
kompresörlerle donatılmıştır. Soğuk hava dolaşımı
son derece etkin bir şekilde tasarlanmış olan
cihazlarımızda yüksek miktarda enerji tasarrufu
sağlanır. Bu nedenle bazı cihazlarımız A++ enerji
sınıfı etkinliğine ve A+++ enerji verimlilik
performansına layık görülmüştür.

hyperFresh Plus
Özel sürgü sistemi sayesinde yiyeceklerin
kuru havayla temasını en aza indirir ve çekmece
içersindeki nem oranının ayarlanabilir olması
sayesinde meyve ve sebzeler iki kata kadar daha
uzun süre taze saklanır.

electronic

hyperFresh
plus

Üstten Derin
Donduruculu
Buzdolapları

LED / LCD kapı elektroniği
Kapı elektronik entegre kontrol paneliyle
buzdolabınızın ve dondurucunuzun ısısını
bağımsız olarak ayarlayabilmenizi sağlar. Bu
hassas ayar sayesinde soğutucu ve dondurucu
bölümündeki yiyecekleriniz için uygun sıcaklığı
rahatça ayarlayabilirsiniz.

hyperFresh Plus <>0oC
Ayarlanabilir sıcaklık mekanizması sayesinde
hyperFresh Plus 0°C çekmecesinde
kahvaltılıklarınız, et ve balık gibi hassas
yiyecekleriniz 2 kata kadar daha uzun süre taze
kaldığı gibi, ihtiyaç duyulmadığında çekmeceler
kolayca çıkarılıp buzdolabınızda daha fazla
saklama alanı yaratılabilir.
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noFrost Buzdolapları | Soğutucular
Alttan Derin Donduruculu XXL Buzdolapları

KG86NHI30N

iQ500

KG 86 NAI 42 N

iQ500

KG 86 NAI 30 N

iQ500

Sınıfının en büyük net hacmine
sahip XXL buzdolapları.
Eviniz bu
uygulamada.

A

++

Enerji

easyAccess
glass shelves

bigBox

separate
control

noFrost

No distance

anti
Fingerprint

süper
dondurma

süper
soğutma

hyperFresh
plus

En sessiz

En yüksek
enerji
VERIMLILIÚI

multiAirflow

/('D\G×QODWPD

En büyük
net hacim

En büyük
net hacim

A

A

+++

Emniyetli
Cam Raf

freshSense

multiAirflow

Enerji

++

Buzmatik

freshSense

Emniyetli
Cam Raf

Enerji

/('D\G×QODWPD

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

freshSense

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Toplam brüt hacim: 682 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Elektrik tüketimi: 378 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

• Toplam brüt hacim: 682 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++
• Enerji tüketimi: 252 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l
• Ses seviyesi: 40 dB
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
20 kg
• Elektrik kesintisinde saklama: 30 saat

• Toplam brüt hacim: 682 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 378 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
20 kg
• Elektrik kesintisinde saklama: 30 saat

• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
(1 adet bigBox)
• My Box özel saklama bölmesi
• Öne çekilebilen cam raf
• Yüksekliği ayarlanabilir kapı raﬂarı
• Elektrik kesintisi alarmı
• Tereyağı veya peynir bölmesi
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Buzmatik
• Renk: Kolay temizlenebilir inox

• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
(1 adet bigBox)
• My Box özel saklama bölmesi
• Öne çekilebilen cam raf
• Yüksekliği ayarlanabilir kapı raﬂarı
• Elektrik kesintisi alarmı
• Tereyağı veya peynir bölmesi
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Renk: Kolay temizlenebilir inox

• 2 adet hyperFresh Plus
• Flexible hyperFresh Plus <>0°C

• 2 adet hyperFresh Plus
• Flexible hyperFresh Plus <>0°C

• Cihaz ölçüsü: 186 x 86 x 84 cm

• Cihaz ölçüsü: 186 x 86 x 84 cm

KONFOR VE GÜVENLİK
• Home Connect, Kameralı Buzdolabı
• noFrost
• Süper soğutma özelliği
• Süper dondurma özelliği
• Akustik uyarı sistemi
• airFresh koku ﬁltresi
• multiAirﬂow
• Tatil konumu
• Çocuk kilidi
• LCD göstergeli elektronik kontrol
paneli
• bigBox çekmecesi
• My Box özel saklama bölmesi
• Elektrik kesintisinde saklama: 30 saat
• Yarı yük opsiyonu için ekonomi tuşu
• Değiştirilebilir kapı yönü
• 1 adedi büyük olmak üzere, 2 adet
şeffaf derin dondurucu çekmecesi
• Renk: Kolay temizlenebilir inox

TAZELİK SİSTEMLERİ
• hyperFresh Plus
• hyperFresh Plus "<>" 0°C
Daha fazla bilgi için cep
telefonunuzun kamerasını
aktif hale getirip, QR kodunu
okutabilirsiniz.

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 186 x 86 x 84 cm

*Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.
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Soğutucular | noFrost Buzdolapları

noFrost Buzdolapları | Soğutucular

Alttan Derin Donduruculu XL ve XXL Buzdolapları

KG 86 NAW 30 N

iQ500

Alttan Derin Donduruculu XL Buzdolapları

KG 86 NDW 30 N

iQ500

KG 76 NAI 32 N

iQ500

KG 76 NDI 30 N

iQ500

KG 76 NAW 30 N

iQ500

KG 76 NDW 30 N

iQ500

En büyük
net hacim

A

A

++

Enerji

A

++
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Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

freshSense

Enerji

A

++

freshSense

separate
control

süper
soğutma

süper
dondurma

Emniyetli
Cam Raf

Enerji

multiAirflow

Buzmatik

Emniyetli
Cam Raf

• Toplam brüt hacim: 682 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 378 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
20 kg
• Elektrik kesintisinde saklama: 30 saat

• Toplam brüt hacim: 578 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 335 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
18 kg
• Elektrik kesintisinde saklama: 27 saat

• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Ekonomi modu
• freshSense
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
(1 adet bigBox)
• Öne çekilebilen cam raf
• Yüksekliği ayarlanabilir kapı raﬂarı
• Elektrik kesintisi alarmı
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Renk: Beyaz

• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
(1 adet bigBox)
• My Box özel saklama bölmesi
• Öne çekilebilen cam raf
• Yüksekliği ayarlanabilir kapı raﬂarı
• Elektrik kesintisi alarmı
• Tereyağı veya peynir bölmesi
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Buzmatik
• Renk: Kolay temizlenebilir inox

• 2 adet hyperFresh Plus
• Flexible hyperFresh Plus <>0°C

• hyperFresh Plus
• Flexible hyperFresh Plus <>0°C
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süper
dondurma

Enerji

A

++
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Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

freshSense

süper
dondurma

Enerji

/('D\G×QODWPD

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

freshSense

süper
dondurma

• Toplam brüt hacim: 578 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 335 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
18 kg
• Elektrik kesintisinde saklama: 27 saat

• Toplam brüt hacim: 578 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 335 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
18 kg
• Elektrik kesintisinde saklama: 27 saat

• Toplam brüt hacim: 578 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 335 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
18 kg
• Elektrik kesintisinde saklama: 27 saat

• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Ekonomi modu
• freshSense
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
(1 adet bigBox)
• Öne çekilebilen cam raf
• Yüksekliği ayarlanabilir kapı raﬂarı
• Elektrik kesintisi alarmı
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Renk: Kolay temizlenebilir inox

• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
(1 adet bigBox)
• My Box özel saklama bölmesi
• Öne çekilebilen cam raf
• Yüksekliği ayarlanabilir kapı raﬂarı
• Elektrik kesintisi alarmı
• Tereyağı veya peynir bölmesi
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Renk: Beyaz

• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Ekonomi modu
• freshSense
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
(1 adet bigBox)
• Öne çekilebilen cam raf
• Yüksekliği ayarlanabilir kapı raﬂarı
• Elektrik kesintisi alarmı
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Renk: Beyaz

• hyperFresh Plus
• Flexible hyperFresh Plus <>0°C

• hyperFresh Plus
• Flexible hyperFresh Plus <>0°C

• hyperFresh Plus
• Flexible hyperFresh Plus <>0°C

• Cihaz ölçüsü: 186 x 86 x 84 cm

• Cihaz ölçüsü: 186 x 75 x 84 cm

BOYUTLAR (YxGxD)

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 186 x 86 x 84 cm

multiAirflow

TAZELİK SİSTEMLERİ

TAZELİK SİSTEMLERİ
• 2 adet hyperFresh Plus
• Flexible hyperFresh Plus <>0°C

Emniyetli
Cam Raf

KONFOR VE GÜVENLİK

KONFOR VE GÜVENLİK
• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
(1 adet bigBox)
• My Box özel saklama bölmesi
• Öne çekilebilen cam raf
• Yüksekliği ayarlanabilir kapı raﬂarı
• Elektrik kesintisi alarmı
• Tereyağı veya peynir bölmesi
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Renk: Beyaz

/('D\G×QODWPD

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Toplam brüt hacim: 682 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 378 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
20 kg
• Elektrik kesintisinde saklama: 30 saat

Enerji

A

++

++
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• Cihaz ölçüsü: 186 x 86 x 84 cm

• Cihaz ölçüsü: 186 x 75 x 84 cm

• Cihaz ölçüsü: 186 x 75 x 84 cm

9
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coolFlex noFrost Buzdolapları | Soğutucular

Alttan Derin Donduruculu Buzdolapları

KG 56 NHB 40 N

iQ700

Alttan Derin Donduruculu Buzdolapları

KG 56 NPI 32 N

iQ700

KG 56 NLT 30 N

iQ500

KG 56 NLB 30 N

iQ500

KG 56 NLW 30 N

iQ500

KG 56 NHX 40 N

Eviniz bu
uygulamada.

Eviniz bu
uygulamada.
süper
soğutma

separate
control

A

+++

Enerji

A

A

++
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Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

freshSense

süper
dondurma

Enerji

++

/('D\G×QODWPD

multiAirflow

Emniyetli
Cam Raf

Buzmatik

freshSense

Enerji

• Toplam brüt hacim: 554 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++
• Enerji tüketimi: 216 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

freshSense

süper
dondurma

• Toplam brüt hacim: 554 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 324 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

• Toplam brüt hacim: 559 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Tatil modu
• Buzmatik
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
(1 adet bigBox)
• Renk: Kolay temizlenebilir inox

• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Elektrik kesintisi alarmı
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
(1 adet bigBox)
• My Box özel saklama bölmesi
• Renk: Inox cam

A

++

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

freshSense

Enerji

+++

/('D\G×QODWPD

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

freshSense

Enerji

/('D\G×QODWPD

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

freshSense

• Toplam brüt hacim: 559 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

• Toplam brüt hacim: 559 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

• Toplam brüt hacim: 559 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++
• Enerji tüketimi: 217 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Elektrik kesintisi alarmı
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
(1 adet bigBox)
• My Box özel saklama bölmesi
• Renk: Siyah cam

• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Elektrik kesintisi alarmı
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
(1 adet bigBox)
• My Box özel saklama bölmesi
• Renk: Beyaz cam

• Home Connect
• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Elektrik kesintisi alarmı
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
(1 adet bigBox)
• My Box özel saklama bölmesi
• Renk: Siyah inox

• hyperFresh Plus
• hyperFresh Plus <> 0°C

• hyperFresh Plus
• hyperFresh Plus <> 0°C

• Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 80 cm

• Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 80 cm

TAZELİK SİSTEMLERİ
• hyperFresh Premium 0°C

• hyperFresh Plus
• hyperFresh Plus <> 0°C

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 80 cm

A
/('D\G×QODWPD

KONFOR VE GÜVENLİK

TAZELİK SİSTEMLERİ
• hyperFresh Premium 0°C

Enerji

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

KONFOR VE GÜVENLİK
• Home Connect
• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Elektrik kesintisi alarmı
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
(1 adet bigBox)
• Renk: Siyah cam

A

++

/('D\G×QODWPD

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

10

iQ500

• hyperFresh Plus
• hyperFresh Plus <> 0°C

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 84 cm

• Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 80 cm

• Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 80 cm

11

Evden uzaktayken bile, tazelik
kontrolünüzde.

Yüksek çözünürlüklü kameralar

Gıda tanıma teknolojisi

Buzdolabının soğutucu bölmesindeki yiyecek ve
içeceklerinizi evde değilken bile -örneğin market
alışverişindeyken- Home Connect uygulaması
üzerinden, buzdolabındaki kameralar sayesinde
kolayca görüntüleyebilir ve alışverişinizi
ihtiyaçlarınıza göre yapabilirsiniz.

Buzdolabındaki kameralar; soğutucu bölmesindeki
meyve, sebze ve şarküteri ürünü gibi 60 farklı gıdayı
görüntü tanıma teknolojisini kullanarak tanıyabilir.

Uzaktan takip ve kontrol

Bildirimler ve hatırlatıcılar

Tatil Modu, Eco Mode, Taze Modu, Süper
Dondurma, Süper Soğutma vb. fonksiyonları ev
dışından aktive edebilir, buzdolabının soğutucu ve
dondurucu bölmesinin sıcaklık ayarlarını uzaktan
değiştirebilirsiniz.

Home Connect buzdolabı kullanıcıları, buzdolabının
kapağı açık kaldığında ya da buzdolabının
sıcaklığı başka bir nedenden dolayı yükseldiğinde
Home Connect uygulamasından bildirim/uyarı alırlar.

Tanınan gıdalar için besin değerleri, saklama ve
yemek tariﬁ önerileri sunulur. Ayrıca tanınan gıdaları
buzdolabının yiyecek listesine manuel olarak
ekleyebilirsiniz.

Uzaktan teşhis
Buzdolabınızda bir arıza oluştuğunda, Çağrı
Merkezimizi arayarak servis teknisyeninin arızayı
uzaktan teşhisine onay verip, arızanın evinize
gelmeden tespit edebilmesini sağlayabilir ve
bu sayede zamandan da tasarruf edebilirsiniz.

12
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Soğutucular | coolFlex noFrost Buzdolapları

coolFlex noFrost Buzdolapları | Soğutucular

Alttan Derin Donduruculu Buzdolapları

KG 56 NHI 30 N

iQ500

Alttan Derin Donduruculu Buzdolapları

KG 56 NAI 32 N

iQ500

KG 56 NAW 30 N

iQ500

KG 56 NVX 30 N

iQ300

KG 56 NVI 30 N

iQ300

KG 56 NVW 30 N

iQ300

Eviniz bu
uygulamada.
süper
soğutma

A

A

++

Enerji

A

++

/('D\G×QODWPD

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

freshSense

Enerji

A

++

/('D\G×QODWPD

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

freshSense

Enerji

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

freshSense

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Toplam brüt hacim: 559 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

• Toplam brüt hacim: 559 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

• Toplam brüt hacim: 559 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Elektrik kesintisi alarmı
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
(1 adet bigBox)
• My Box özel saklama bölmesi
• Buzmatik
• Renk: Kolay temizlenebilir inox

• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Elektrik kesintisi alarmı
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
(1 adet bigBox)
• My Box özel saklama bölmesi
• Renk: Beyaz
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Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

Enerji

++

/('D\G×QODWPD

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

Enerji

/('D\G×QODWPD

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

freshSense

• Toplam brüt hacim: 559 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

• Toplam brüt hacim: 559 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

• Toplam brüt hacim: 559 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

• LED aydınlatma
• LED kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 3 adet derin dondurucu çekmecesi
• Renk: Siyah inox

• LED aydınlatma
• LED kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
(1 adet bigBox)
• Renk: Kolay temizlenebilir inox

• LED aydınlatma
• LED kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
(1 adet bigBox)
• Renk: Beyaz

• hyperFresh Plus
• hyperFresh Plus <> 0°C

• hyperFresh
• hyperFresh <>0°C

• Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 80 cm

• Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 80 cm

TAZELİK SİSTEMLERİ
• hyperFresh Plus
• hyperFresh Plus <> 0°C

• hyperFresh Plus
• hyperFresh Plus <> 0°C

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 84 cm

A

++

/('D\G×QODWPD

KONFOR VE GÜVENLİK

TAZELİK SİSTEMLERİ
• hyperFresh Plus
• hyperFresh Plus <> 0°C

Enerji

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

KONFOR VE GÜVENLİK
• Kameralı Home Connect ile uzaktan
görüntü ve kontrol
• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Elektrik kesintisi alarmı
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
(1 adet bigBox)
• My Box özel saklama bölmesi
• Renk: Kolay temizlenebilir inox

A

++

/('D\G×QODWPD

süper
dondurma

• hyperFresh Plus
• hyperFresh Plus <> 0°C

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 84 cm

• Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 84 cm

• Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 80 cm
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Soğutucular | coolFlex noFrost Buzdolapları

noFrost Buzdolapları | Soğutucular

Alttan Derin Donduruculu Buzdolapları

KG 46 NXI 30 N

iQ300

Alttan Derin Donduruculu Buzdolapları

KG 46 NUI 30 N

A

iQ300

KG 56 NUW 30 N

iQ300

KG 57 NP 73 NE

iQ500

KG 57 NPW 23 N

iQ500

KG 57 NPW 22 N

iQ500

++

Enerji

A

easyAccess
glass shelves

separate
control

noFrost

No distance

anti
Fingerprint

süper
dondurma

süper
soğutma

teleskopik
Çekmece

A

++

Enerji

++

freshSense

separate
control

süper
soğutma

süper
dondurma

Emniyetli
Cam Raf

freshSense

multiAirflow

Enerji

freshSense

separate
control

süper
soğutma

süper
dondurma

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Toplam brüt hacim: 415 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 288 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 280 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

• Toplam brüt hacim: 415 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Elektrik tüketimi: 270 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 280 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

• Toplam brüt hacim: 559 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

• noFrost
• Süper soğutma özelliği
• Süper dondurma özelliği
• Kırılmaz ve kolay temizlenir cam
raﬂar
• varioZone
• multiAirﬂow
• airFresh koku ﬁltresi
• Elektrik kesintisinde saklama: 20 saat
• LCD göstergeli elektronik kontrol
paneli
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Renk: Kolay temizlenebilir inox

• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
(1 adet bigBox)
• Renk: Beyaz
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A

+

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

freshSense

Enerji

hyperFresh
plus

+

/('D\G×QODWPD

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

freshSense

Enerji

Emniyetli
Cam Raf

/('D\G×QODWPD

freshSense

süper
dondurma

süper
soğutma

• Toplam brüt hacim: 505 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 359 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 85 l

• Toplam brüt hacim: 505 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 359 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 85 l

• Toplam brüt hacim: 505 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Elektrik tüketimi: 359 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 85 l

• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Elektrik kesintisi alarmı
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
• My Box özel saklama bölmesi
• Renk: Kolay temizlenebilir inox

• LED aydınlatma
• LED kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
• Renk: Beyaz

• noFrost
• Süper soğutma özelliği
• Süper dondurma özelliği
• Akustik uyarı sistemi
• airFresh koku ﬁltresi
• multiAirﬂow
• Tatil konumu
• Çocuk kilidi
• LCD göstergeli elektronik kontrol
paneli
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Elektrik kesintisinde saklama: 20 saat
• 1 adedi büyük olmak üzere, 2 adet
şeffaf derin dondurucu çekmecesi

• hyperFresh Plus
• hyperFresh Plus <> 0°C

• hyperFresh Plus
• hyperFresh <> 0°C çekmecesi

• Cihaz ölçüsü: 185 x 70 x 77 cm

• Cihaz ölçüsü: 185 x 70 x 77 cm

TAZELİK SİSTEMLERİ
• hyperFresh

• hyperFresh

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 186 x 70 x 67 cm

A
/('D\G×QODWPD

noFrost

KONFOR VE GÜVENLİK

TAZELİK SİSTEMLERİ
• hyperFresh
• hyperFresh <>0°C

Enerji

separate
control

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

KONFOR VE GÜVENLİK
• LED aydınlatma
• LED kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 3 adet derin dondurucu çekmecesi
• Renk: Kolay temizlenebilir inox

A

+

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

• hyperFresh Plus
• hyperFresh Plus <> 0°C

BOYUTLAR (YxGxD)
• Boyutlar (YxGxD): 186 x 70 x 67 cm

• Cihaz ölçüsü: 193 x 70 x 80 cm

• Cihaz ölçüsü: 185 x 70 x 80 cm
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Soğutucular | noFrost Buzdolapları

noFrost ve XXL noFrost Buzdolapları | Soğutucular

Alttan Derin Donduruculu Buzdolapları

KG 57 NVI 22 N

iQ100

A

KG 57 NVW 22 N

iQ100

A

+

Enerji

Üstten Derin Donduruculu Buzdolapları

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

Enerji

iQ100

A

+

/('D\G×QODWPD

KG 36 NNL 30 N

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

Enerji

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

• Toplam brüt hacim: 505 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 358 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 371 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 85 l

• Toplam brüt hacim: 329 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 235 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 215 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 87 l

• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
• Renk: Beyaz

• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• 3 adet derin dondurucu çekmecesi
• Renk: Inox görünümlü
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Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

Enerji

iQ300

++

/('D\G×QODWPD

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

Enerji

freshSense

Emniyetli
Cam Raf

süper
soğutma

süper
dondurma

• Toplam brüt hacim: 507 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 309 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 369 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

• Toplam brüt hacim: 507 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 309 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 369 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

• Toplam brüt hacim: 597 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 332 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 410 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Buzmatik
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• Renk: Kolay temizlenebilir inox

• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Buzmatik
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• Renk: Beyaz

• LED aydınlatma
• LED kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• Buzmatik
• Renk: Inox

• hyperFresh Plus
• hyperFresh Plus <> 0°C

• hyperFresh
• hyperFresh <> 0°C

• Cihaz ölçüsü: 186 x 70 x 80 cm

• Cihaz ölçüsü: 181 x 86 x 74 cm

TAZELİK SİSTEMLERİ
• Fresh çekmecesi

• Fresh çekmecesi

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 185 x 70 x 77 cm

A

++

/('D\G×QODWPD

KD 75 NVI 30 N

KONFOR VE GÜVENLİK

TAZELİK SİSTEMLERİ
• Fresh çekmecesi

iQ500

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

KONFOR VE GÜVENLİK
• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi
• Renk: Kolay temizlenebilir inox

Enerji

KD 56 NPW 34 N

A

++

/('D\G×QODWPD

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Toplam brüt hacim: 505 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 358 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 371 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 85 l

iQ500

A

++

/('D\G×QODWPD

KD 56 NPI 34 N

• hyperFresh
• hyperFresh <> 0°C

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 185 x 70 x 74 cm

• Cihaz ölçüsü: 186 x 60 x 66 cm

• Cihaz ölçüsü: 186 x 70 x 80 cm
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Soğutucular | XXL noFrost ve noFrost Buzdolapları

noFrost Buzdolapları | Soğutucular

Üstten Derin Donduruculu Buzdolapları

KD 75 NVW 30 N

A

iQ300

++

Enerji

Üstten Derin Donduruculu Buzdolapları

KD 65 NVI 20 N

A

iQ300

+

freshSense

Emniyetli
Cam Raf

süper
soğutma

süper
dondurma

Enerji

KD 65 NVW 20 N

A

iQ300

Emniyetli
Cam Raf

süper
soğutma

noFrost

süper
dondurma

Enerji

Emniyetli
Cam Raf

süper
soğutma

noFrost

• Toplam brüt hacim: 526 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 388 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 116 l

• Toplam brüt hacim: 526 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 388 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 116 l

• LED aydınlatma
• LED kapı elektroniği
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• Buzmatik
• Renk: Inox

• LED aydınlatma
• LED kapı elektroniği
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• Buzmatik
• Renk: Beyaz
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multiAirflow

Enerji

+

/('D\G×QODWPD

Buzmatik

hyperFresh
<> 0°C

hyperFresh

Enerji

/('D\G×QODWPD

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

• Toplam brüt hacim: 507 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 292 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 369 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

• Toplam brüt hacim: 507 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 372 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 377 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

• Toplam brüt hacim: 507 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 371 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Buzmatik
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow
• airFresh koku ﬁltresi
• Renk: Kolay temizlenebilir inox

• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Buzmatik
• Elektrik kesintisi alarmı
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• Renk: Beyaz

• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• Renk: Kolay temizlenebilir inox

• hyperFresh
• hyperFresh <> 0°C

• hyperFresh
• hyperFresh <> 0°C

• Cihaz ölçüsü: 186 x 70 x 74 cm

• Cihaz ölçüsü: 186 x 70 x 74 cm

TAZELİK SİSTEMLERİ
• hyperFresh
• hyperFresh <> 0°C

• hyperFresh
• hyperFresh <> 0°C

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 181 x 86 x 74 cm

Emniyetli
Cam Raf

iQ300

A

+

/('D\G×QODWPD

KD 56 NNI 22 N

KONFOR VE GÜVENLİK

TAZELİK SİSTEMLERİ
• hyperFresh
• hyperFresh <> 0°C

iQ300

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

KONFOR VE GÜVENLİK
• LED aydınlatma
• LED kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• Buzmatik
• Renk: Beyaz

Enerji

KD 56 NVW 24 N

A

++

freshSense

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Toplam brüt hacim: 597 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 332 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 410 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

iQ300

A

+

freshSense

KD 56 NVI 34 N

• hyperFresh
• hyperFresh <> 0°C

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 176 x 79 x 74 cm

• Cihaz ölçüsü: 176 x 79 x 74 cm

• Cihaz ölçüsü: 186 x 70 x 74 cm
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Soğutucular | noFrost Buzdolapları

noFrost Buzdolapları | Soğutucular

Üstten Derin Donduruculu Buzdolapları

KD 46 NNL 22 N

iQ300

Üstten Derin Donduruculu Buzdolapları

KD 56 NNW 22 N

iQ300

KD 53 NNL 23 N

noFrost

A

A

/('D\G×QODWPD

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

Enerji

easyAccess
glass shelves

A

+

++

Enerji

iQ300

noFrost

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

Enerji

süper
dondurma

quickFreezer

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

• Toplam brüt hacim: 507 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 371 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

• Toplam brüt hacim: 454 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Elektrik tüketimi: 351 kWh/yıl
• Soğutucu brüt hacim: 330 l
• Dondurucu brüt hacim: 124 l

• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• Renk: Beyaz

• noFrost
• Süper dondurma özelliği
• Kırılmaz ve kolay temizlenir cam
raﬂar
• multiAirﬂow
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• LED iç aydınlatma
• Elektrik kesintisinde saklama: 15 saat
• Renk: Krom inox metalik
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iQ300

A

+

freshSense

süper
dondurma

quickFreezer

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

Enerji

+

/('D\G×QODWPD

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

Enerji

/('D\G×QODWPD

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

• Toplam brüt hacim: 454 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Soğutucu brüt hacim: 330 l
• Dondurucu brüt hacim: 124 l

• Toplam brüt hacim: 454 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 351 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 323 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

• Toplam brüt hacim: 454 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 351 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 323 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

• noFrost
• Süper dondurma özelliği
• freshSense
• Kırılmaz ve kolay temizlenir cam
raﬂar
• multiAirﬂow
• Beyaz kapılar
• Elektrik kesintisinde saklama: 15 saat
• LED iç aydınlatma
• Değiştirilebilir kapı yönü

• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• Renk: Inox görünümlü

• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• Renk: Beyaz

• hyperFresh
• hyperFresh <> 0°C

• hyperFresh
• hyperFresh <> 0°C

• Cihaz ölçüsü: 171 x 70 x 77 cm

• Cihaz ölçüsü: 171 x 70 x 77 cm

TAZELİK SİSTEMLERİ
• hyperFresh
• hyperFresh <> 0°C

• hyperFresh
• hyperFresh <> 0°C çekmecesi

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 186 x 70 x 64 cm

KD 53 NNW 22 N

KONFOR VE GÜVENLİK

TAZELİK SİSTEMLERİ
• hyperFresh
• hyperFresh <> 0°C

iQ300

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

KONFOR VE GÜVENLİK
• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit
soğutma
• Renk: Inox görünümlü

Enerji

KD 53 NNL 22 N

A

+

freshSense

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Toplam brüt hacim: 401 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 268 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 289 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 77 l

iQ300

easyAccess
glass shelves

A

+

/('D\G×QODWPD

KD 53 NNW 23 N

• hyperFresh
• hyperFresh <> 0°C çekmecesi

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 186 x 70 x 74 cm

• Boyutlar (YxGxD): 171 x 70 x 77 cm

• Boyutlar (YxGxD): 171 x 70 x 77 cm
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Soğutucular | lowFrost Buzdolapları

lowFrost ve coolEfﬁciency lowFrost Buzdolapları | Soğutucular

Üstten Derin Donduruculu Buzdolapları

KD 58 VVL 30 N

iQ300

A

KD 58 VVW 30 N

iQ300

A

++

Enerji

Üstten ve Alttan Derin Donduruculu Buzdolapları

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

Enerji

iQ300

A

++

/('D\G×QODWPD

KD 58 VVW 20 N

A

+

/('D\G×QODWPD

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

Enerji

Emniyetli
Cam Raf

crisperBox

• Toplam brüt hacim: 514 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 289 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 109 l

• Toplam brüt hacim: 514 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 375 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 109 l

• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Renk: Beyaz

• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Renk: Beyaz
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++

/('D\G×QODWPD

Emniyetli
Cam Raf

crisperBox

Enerji

/('D\G×QODWPD

Emniyetli
Cam Raf

crisperBox

lowFrost

• Toplam brüt hacim: 405 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 322 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 315 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 86 l

• Toplam brüt hacim: 508 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 285 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 377 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 118 l

• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Renk: Beyaz

• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi (1 adet bigBox)
• Renk: Inox görünümlü

TAZELİK SİSTEMLERİ
• hyperFresh

• hyperFresh

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 191 x 70 x 77 cm

iQ300

KONFOR VE GÜVENLİK

TAZELİK SİSTEMLERİ
• hyperFresh

KG 58 EDL 30 N

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

KONFOR VE GÜVENLİK
• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Renk: Inox görünümlü

Enerji

iQ300

A

+

/('D\G×QODWPD

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Toplam brüt hacim: 514 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 289 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 109 l

KD 47 VVW 20 N

• hyperFresh

• hyperFresh
• hyperFresh <> 0°C

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 191 x 70 x 77 cm

• Cihaz ölçüsü: 191 x 70 x 77 cm

• Cihaz ölçüsü: 191 x 70 x 65 cm

• Cihaz ölçüsü: 191 x 70 x 77 cm
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coolEfﬁciency ve Tek Kapılı lowFrost Buzdolapları | Soğutucular

Soğutucular | coolEfﬁciency lowFrost Buzdolapları
Alttan Derin Donduruculu Buzdolapları

KG 58 VVL 30 N

A

iQ300

KG 58 EDW 30 N

iQ300

A

++

Enerji

Alttan Derin Donduruculu ve Tek Kapılı Buzdolapları

A

++

freshSense

Emniyetli
Cam Raf

süper
dondurma

lowFrost

Enerji

Emniyetli
Cam Raf

crisperBox

lowFrost

• Toplam brüt hacim: 508 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 285 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 377 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 118 l

• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi (1 adet bigBox)
• Renk: Beyaz
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A

++

freshSense

Emniyetli
Cam Raf

süper
dondurma

lowFrost

Enerji

/('D\G×QODWPD

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

• Toplam brüt hacim: 508 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 292 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 379 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 126 l

• Toplam brüt hacim: 348 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 112 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 346 l

• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi (1 adet bigBox)
• Renk: Beyaz

• LED aydınlatma
• LED kapı elektroniği
• Süper soğutma fonksiyonu
• Renk: Kolay temizlenebilir inox

TAZELİK SİSTEMLERİ
• hyperFresh
• hyperFresh <> 0°C

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 191 x 70 x 77 cm

iQ300

KONFOR VE GÜVENLİK

TAZELİK SİSTEMLERİ
• hyperFresh

Enerji

KS 36 VVI 30 N

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

KONFOR VE GÜVENLİK
• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi (1 adet bigBox)
• Renk: Inox görünümlü

iQ300

++

/('D\G×QODWPD

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Toplam brüt hacim: 508 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 292 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 379 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 126 l

KG 58 VVW 30 N

• hyperFresh

• hyperFresh

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 191 x 70 x 77 cm

• Cihaz ölçüsü: 191 x 70 x 77 cm

• Cihaz ölçüsü: 186 x 60 x 69 cm
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Soğutucular | lowFrost Buzdolabı ve Gardırop Tipi Buzdolapları

noFrost Buzdolapları | Soğutucular

Tek Kapılı ve Gardırop Tipi Buzdolapları

KS 36 VVW 30 N

Gardırop Tipi Buzdolapları

iQ300

KA 90 GAI 20 N

iQ500

KA 93 NVL 30 N

separate
control

A

A

++

Enerji

+

/('D\G×QODWPD

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

Enerji

/('D\G×QODWPD

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

süper
soğutma

süper
dondurma

• Toplam brüt hacim: 608 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 432 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 359 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 163 l

• LED aydınlatma
• LED kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Su/Buz pınarı
• Homebar
• multiAirﬂow ile her rafta eşit soğutma
• Renk: Kolay temizlenebilir inox
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A

+

süper
dondurma

süper
soğutma

multiAirflow

Enerji

/('D\G×QODWPD

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

süper
soğutma

süper
dondurma

• Toplam brüt hacim: 616 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Soğutucu net hacim: 371 l

• Toplam brüt hacim: 622 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 475 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 200 l

• noFrost
• Süper soğutma özelliği
• Süper dondurma özelliği
• indoorTouch elektronik ekran
• freshSense
• multiAirﬂow
• Kırılmaz ve kolay temizlenir cam raﬂar
• varioZone
• multiAlarm sistemi
• Tatil konumu
• Kolay temizlenebilir inox kapılar
• Çocuk kilidi

• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi (1 adet bigBox)
• Renk: Kolay temizlenebilir inox

TAZELİK SİSTEMLERİ
• Fresh çekmecesi
• hyperFresh Plus

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 186 x 60 x 69 cm

Emniyetli
Cam Raf

iQ100

KONFOR VE GÜVENLİK

TAZELİK SİSTEMLERİ
• hyperFresh

Buzmatik

A
Enerji

KA 90 NVI 20 N

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

KONFOR VE GÜVENLİK
• LED aydınlatma
• LED kapı elektroniği
• Süper soğutma fonksiyonu
• Renk: Beyaz

freshSense

++

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Toplam brüt hacim: 348 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 112 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 346 l

noFrost

iQ300

• hyperFresh

• hyperFresh

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 177 x 91 x 75 cm

• Cihaz ölçüsü: 178 x 90 x 70 cm

• Cihaz ölçüsü: 177 x 91 x 75 cm
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Derin Dondurucular | Soğutucular
Çekmeceli Derin Dondurucular

GS 33 VVI 31 N

iQ300

GS 33 VVW 31 N

iQ300

GS 29 VVW 31 N

iQ300

Siemens teknolojisiyle
yiyecekleriniz aylarca taze.

A

A

++

Enerji

A

++

Emniyetli
Cam Raf

bigBox

Enerji

++

Emniyetli
Cam Raf

bigBox

Enerji

Emniyetli
Cam Raf

bigBox

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Toplam brüt hacim: 242 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 204 kWh/yıl
• Dondurucu bölmesi net hacim: 220 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
28 kg

• Toplam brüt hacim: 242 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 204 kWh/yıl
• Dondurucu bölmesi net hacim: 220 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
28 kg

• Toplam brüt hacim: 221 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 211 kWh/yıl
• Dondurucu bölmesi net hacim: 195 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
20 kg

• Elektrik kesintisinde saklama: 22 saat
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı menteşesi
• 5 adet derin dondurucu çekmecesi
• 2 adet ﬂap kapaklı derin dondurucu
bölmesi
• Renk: Beyaz

• Elektrik kesintisinde saklama: 19 saat
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı menteşesi
• 5 adet derin dondurucu çekmecesi
(1 adet bigBox)
• 1 adet ﬂap kapaklı derin dondurucu
bölmesi
• Renk: Beyaz

• Cihaz ölçüsü: 176 x 60 x 69 cm

• Cihaz ölçüsü: 161 x 60 x 69 cm

KONFOR VE GÜVENLİK
• Elektrik kesintisinde saklama: 22 saat
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı menteşesi
• 5 adet derin dondurucu çekmecesi
• 2 adet ﬂap kapaklı derin dondurucu
bölmesi
• Renk: Inox

BOYUTLAR (YxGxD)
Derin
Dondurucular
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• Cihaz ölçüsü: 176 x 60 x 69 cm
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Derin Dondurucular | Soğutucular

Soğutucular | Derin Dondurucular
Çekmeceli ve Sandık Tipi Derin Dondurucular

GS 24 VVW 31 N

iQ300

A

GC 34 MAW 22 N

iQ500

A

++

Enerji

Sandık Tipi Derin Dondurucular

+

Emniyetli
Cam Raf

bigBox

Enerji

GC 34 MVW 30 N

iQ500

A

A

Enerji

Enerji

++

Emniyetli
Cam Raf

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Toplam brüt hacim: 192 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 183 kWh/yıl
• Dondurucu bölmesi net hacim: 173 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
22 kg

• Toplam brüt hacim: 390 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 317 kWh/yıl
• Dondurucu bölmesi net hacim: 386 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
20 kg

• Toplam brüt hacim: 419 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Elektrik tüketimi: 262 kWh/yıl
• Dondurucu bölmesi net hacim: 418 l
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GC 24 MVW 30 N

iQ300

A

+

++

Emniyetli
Cam Raf

Enerji

• Toplam brüt hacim: 252 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 248 kWh/yıl
• Dondurucu bölmesi net hacim: 250 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 18 kg

• Toplam brüt hacim: 252 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Elektrik tüketimi: 195 kWh/yıl
• Dondurucu bölmesi net hacim: 250 l

KONFOR VE GÜVENLİK
• Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat
• 2 adet sepet
• Kilit
• Renk: Beyaz

• Elektrik kesintisinde saklama: 50 saat
• Kilit
• Renk: Beyaz
• Kalın izolasyon
• LED iç aydınlatma
• Yatay kapı kolu

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 146 x 60 x 69 cm

iQ500

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

KONFOR VE GÜVENLİK
• Elektrik kesintisinde saklama: 24 saat
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı menteşesi
• 5 adet derin dondurucu çekmecesi
(1 adet BigBox)
• 1 adet ﬂap kapaklı derin dondurucu
bölmesi
• Renk: Beyaz

GC 24 MAW 22 N

• Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat
• 1 adet sepet
• Kilit
• Renk: Beyaz

• Elektrik kesintisinde saklama: 75 saat
• 3 sepet kapasitesi
• Kilit
• Renk: Beyaz
• LED iç aydınlatma
• Yatay kapı kolu
• Kalın izolasyon

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 92 x 141 x 79 cm

• Cihaz ölçüsü: 83 x 142 x 80 cm

• Cihaz ölçüsü: 92 x 101 x 79 cm

• Cihaz ölçüsü: 85 x 112 x 74 cm
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Derin Dondurucular | Soğutucular

Soğutucular | Derin Dondurucular
Sandık Tipi Derin Dondurucular

GC 23 ZAW 20 N

A

iQ500

GC 23 MVW 20 N

A

+

Enerji

Tezgâh Altı ve noFrost Çekmeceli Derin Dondurucular

Enerji

• Toplam brüt hacim: 191 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 216 kWh/yıl
• Dondurucu bölmesi net hacim: 187 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 15 kg
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iQ500

++

Emniyetli
Cam Raf

Enerji

Emniyetli
Cam Raf

bigBox

• Toplam brüt hacim: 92 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 139 kWh/yıl
• Dondurucu bölmesi net hacim: 81 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 4 kg

• Toplam brüt hacim: 360 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 281 kWh/yıl
• Dondurucu bölmesi net hacim: 323 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22 kg

KONFOR VE GÜVENLİK
• Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat
• 1 adet sepet
• Renk: Beyaz

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 85 x 85 x 73 cm

GS 54 NVW 30 N

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

KONFOR VE GÜVENLİK
• Elektrik kesintisinde saklama: 41 saat
• Vario çalışma modu (Dondurucu/Soğutucu)
• 1 adet sepet
• Kilit
• Renk: Beyaz (Vario Mode)

Enerji

iQ100

A

++

Emniyetli
Cam Raf

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Toplam brüt hacim: 178 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 210 kWh/yıl
• Dondurucu bölmesi net hacim: 177 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 11 kg

GT 15 VNW 30 N

A

+

Emniyetli
Cam Raf

iQ100

• Elektrik kesintisinde saklama: 20 saat
• 3 adet çekmece
• Renk: Beyaz

• Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Değiştirilebilir kapı menteşesi
• 5 adet derin dondurucu çekmecesi (1 adet bigBox)
• 2 adet ﬂap kapaklı derin dondurucu bölmesi
• Renk: Beyaz

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 84 x 96 x 64 cm

• Cihaz ölçüsü: 84,5 x 55,3 x 57,4 cm

• Cihaz ölçüsü: 176 x 70 x 81 cm
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Derin Dondurucular | Soğutucular

Soğutucular | Derin Dondurucular
noFrost Çekmeceli Derin Dondurucular

GS 36 NVI 30 N

iQ500

A

GS 51 NVW 30 N

iQ500

A

++

Enerji

noFrost Çekmeceli Derin Dondurucular

freshSense

Emniyetli
Cam Raf

bigBox

Enerji

freshSense

Emniyetli
Cam Raf

bigBox

iQ300

++

multiAirflow

freshSense

Emniyetli
Cam Raf

bigBox

Enerji

multiAirflow

freshSense

Emniyetli
Cam Raf

bigBox

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 261 kWh/yıl
• Dondurucu bölmesi net hacim: 286 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22 kg

KONFOR VE GÜVENLİK
• Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat
• LED kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• 5 adet derin dondurucu çekmecesi (2 adet bigBox)
• 2 adet ﬂap kapaklı derin dondurucu bölmesi

Enerji

GS 29 NVW 31 N

A

++

multiAirflow

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Toplam brüt hacim: 255 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 237 kWh/yıl
• Dondurucu bölmesi net hacim: 242 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg

iQ500

A

++

multiAirflow

GS 36 NVW 30 N

• Toplam brüt hacim: 255 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 237 kWh/yıl
• Dondurucu bölmesi net hacim: 242 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg

• Toplam brüt hacim: 217 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 194 kWh/yıl
• Dondurucu bölmesi net hacim: 198 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22 kg

KONFOR VE GÜVENLİK
• Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat
• LED panel elektroniği
• LED aydınlatma
• Süper dondurma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Değiştirilebilir kapı menteşesi
• 5 adet derin dondurucu çekmecesi (1 adet bigBox)
• 1 adet ﬂap kapaklı derin dondurucu bölmesi
• Renk: Beyaz

• Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı menteşesi
• 5 adet derin dondurucu çekmecesi (2 adet bigBox)
• 2 adet ﬂap kapaklı derin dondurucu bölmesi
• Renk: Kolay temizlenebilir inox

• Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı menteşesi
• 5 adet derin dondurucu çekmecesi (1 adet BigBox)
• 1 adet ﬂap kapaklı derin dondurucu bölmesi
• Renk: Beyaz

*Bu ürün KS 36 VVW 30 N kodlu ürün ile kombine edilebilir.

*Bu ürün KS 36 VVI 30 N kodlu ürün ile kombine edilebilir.

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 186 x 60 x 69 cm
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BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 161 x 70 x 81 cm

• Cihaz ölçüsü: 186 x 60 x 69 cm

• Cihaz ölçüsü: 161 x 60 x 69 cm
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varioPerfect

varioPerfect
Siemens’in geliştirdiği varioPerfect çamaşır makineleri size hem zamandan hem de enerjiden büyük tasarruf sağlıyor.
ecoPerfect ve speedPerfect özellikleriyle çamaşırlarınız için ister ekonomik isterseniz hızlı yoldan yıkama seçeneği
sunarken aynı zamanda mükemmel temizliği garanti ediyor.
Seçilen yıkama programına istendiği takdirde ecoPerfect opsiyonu eklenebilir.
Çamaşırlarınız daha az enerji kullanılarak yüksek bir performansla yıkanıyor. Çamaşırlar daha nazik bir şekilde
temizlenirken en üst enerji sınıfı olan A+++’dan %30 daha fazla tasarruf sağlanıyor.
speedPerfect hızlı çözüm arayanların beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. 5 kg'a kadar çamaşırlarınızı yıkarken
speedPerfect opsiyonunu seçerek yıkama süresini %60'a kadar azaltabiliyor.

iQdrive
iQdrive motor teknolojisi sayesinde Siemens çamaşır makineleri enerjiden daha fazla tasarruf etmenizi
sağlar, daha güçlü ve daha sessiz çalışır. Üstelik Siemens, çamaşır makinelerinin motorlarına o kadar çok
güveniyor ki iQdrive motora tam 10 yıl garanti veriyor!

iQdrive

En akıllı kurutma teknolojileri Siemens’te.
A

++

Enerji

Üstün teknoloji ve
tasarım, tertemiz
çamaşırlar için bir arada.

Çamaşır
Makineleri

Kurutma
Makineleri

1- 10
kg
Kapasite

Süper
40 dakika

A

+++

Enerji

% -30

Enerji etkinliği sınıfı A+++ -%30
Siemens çamaşır makineleri enerji
tüketimi konusunda Avrupa Birliği
standartlarına göre üretilmiştir. Enerji
kullanım testlerinde az enerji/yüksek
verim özellikleri ve özel izolasyonları
sayesinde en üst enerji sınıfı olan
A+++’dan %30 daha az enerji harcar.

Enerji

Otomatik
leke çıkarma
programı

16 farklı leke çıkarma programı
Leke çıkarma opsiyonuna sahip Siemens çamaşır
makineleri ile kıyafetleriniz, her yıkamadan sonra
ilk aldığınız günkü gibi temiz olur. Sahip olduğu
akıllı sensörler sayesinde kahve, kan, kozmetik, yağ,
çimen gibi en inatçı lekeleri nasıl çıkaracağını bilir.
Ekrandaki ilgili lekeyi seçersiniz ve makine bu lekeyi
çıkarmak için gerekli ayarları otomatik olarak yapar.
Leke çıkarma opsiyonunu neredeyse tüm standart
ve özel programlarla kullanabilirsiniz.
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Home Connect
Home Connect uygulaması aracılığıyla çamaşır makinenizin yıkama programını ve diğer seçeneklerini
ayarlayabilirsiniz. Wi-Fi özellikli Siemens Ev Aletleri, akıllı yazılım ve kullanımı kolay Home Connect
uygulamasının birleşimiyle size benzersiz olanaklar yaratıyor. Hepsi sevdiğiniz şeylere daha fazla zaman
ayırmanız ve hayatı farklı yaşamanız için.

Soğuk hava tasarlanmış olan cihazlarımızda
yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlanır.
Bu nedenle bazı cihazlarımız A++ enerji
verimlilik performansına layık görülmüştür.
1-10 kg’lık yükleme kapasitesi
Maksimum enerji verimliliğiyle yeni
soft tamburda daha fazla çamaşır
yıkayabilirsiniz.

Süper
40 dakika

activeSteam
teknolojisi

activeSteam
Buhar özellikli programlar sayesinde
kıyafetlerinizi havalandırarak kötü
kokuları ve kırışıklıkları giderebilirsiniz.

intelligent
Cleaning
System

Akıllı Temizleme Sistemi
Kurutma işleminden sonra
her seferinde filtre
temizlemeye gerek kalmaz.

Hızlı kurutma
Kg başına 40 dk. kurutma süresi ile
daha hızlı kurutma.
intelligentDry

Eviniz bu
uygulamada.

Kendi kendini
temizleyen kondensatör

Eviniz bu
uygulamada.

Hem enerjiden tasarruf eden hem de
doğayı koruyan: A++

Süper
40 dakika

intelligentDry
Kurutma makineniz, intelligentDry özelliği
sayesinde Home Connect üzerinden çamaşır
makinenize bağlanır ve çamaşır makinenizle
birlikte çalışarak ideal kurutma programını
kendi seçer.

Home Connect
Uzaktan görüntüleme sistemi, kurutucunuzun anlık durumunu istediğiniz her yerde kolayca
görüntülemenizi sağlıyor.
Home Connect uygulaması sayesinde kurutucunuzun başlangıç ayarlarını kolayca yapabilirsiniz.

Kendi kendini temizleyen kondenser ﬁltresi
Kondenser ﬁltresi sayesinde klasik kurutma
makinelerinde gerekli olan elle temizliği
tamamen ortadan kaldırır. Kurutma işlemi
boyunca kumaş tiftiklerinin %20’si ısı
dönüştürücüde toplanır. Böylece performansa
zarar veren, kurutma sürelerinin uzamasına
neden olan ve bu sebeple enerji tüketimini
artıran kalıntıların oluşması engellenir.

Çok sessiz
Fısıltı sessizliğinde kurutma
makineleri Siemens’te.
Çok sessiz

softDry tambur tasarımı
Çamaşırları koruyan büyük tambur,
soft tasarım pedallar sayesinde
çamaşırlarınızın yıpranmadan tambur
içinde dönmesini ve kurumasını sağlar.
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Hassas ölçümleme
yaparak deterjan miktarını
otomatik ayarlar: i-Dos

i-Dos

Daha kolay, daha hassas ölçümleme: i-Dos
Geleceği evinize getirmeye ve dünyanın çamaşır makineleri için
yapılmış ilk hassas dozaj sistemi i-Dos ile tanışmaya ne dersiniz?
i-Dos, çamaşır yıkarken sıkça sorulan “Çamaşırların ne kadar
deterjana ihtiyaçları var?” sorusunu ortadan kaldırır. Her yıkama için
doğru deterjan ve yumuşatıcı miktarını otomatik olarak belirler,
hassas bir şekilde dağıtır. i-Dos bunu yapmak için çamaşırlarınızı
sensörler yoluyla yakından inceler. Çamaşır ağırlığı ve kirlilik miktarı,
tekstil tipi gibi faktörleri ölçerek çamaşırların temizliği için gereken
deterjan miktarını belirler. Siemens iSensoric destekli i-Dos yüksek
verimli çamaşır makineleri ile her zaman kusursuz sonuçlar almanız
garantidir.
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Çamaşır Makineleri

Çamaşır Makineleri

10 kg Çamaşır Makineleri

WM 14 U 940 TR

9-10 kg Çamaşır Makineleri
avantgarde

WM 14 U 840 TR

avantgarde

WM 14 XM 80 TR

WM 14 XM 8 XTR

WM 14 Y 8H0 TR

iQ800

WM 14 W 6H XTR

iQ700

Yünlüleri
elde yıkama
programı

Eviniz bu
uygulamada.

Eviniz bu
uygulamada.

iQdrive

A

+++

Enerji

% -40
Enerji

10
kg

Eviniz bu
uygulamada.

iQdrive

A

+++

1400
Devir / dakika

sensoFresh
Programı

Başlat

Enerji

% -40
Enerji

10
kg

waveDrum

A

Başlat

+++

1400
Devir / dakika

anti-vibration
Design

i-Dos

Başlat

Enerji

iQdrive

Less creasing

varioSpeed

speedPack
Washing

Spor
Kıyafetleri

Büyük Dijital
Ekran

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 10 kg
• 1400 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%40
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Renk: Beyaz

• 10 kg
• 1400 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
• 10 yıl garantili IQdrive motor
• Renk: Beyaz

• Home Connect
• i-Dos
• TFT ekran
• waterPlus akıllı su ve enerji yönetimi
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)
• Otomatik leke algılama

• Home Connect
• Easy Start
• waveDrum
• Reload (başlat/beklet)

• myTime
• Gece modu/Sessiz
• speedPerfect
• Suda bekletme
• Sıcaklık ayarı
• Sıkma devri
• ecoPerfect
• Ön yıkama
• Kalan süre
• İlave durulama
• Kırışıklık önleme

• Sıcaklık ayarı
• Ön yıkama
• Leke çıkarma
• speedPerfect
• varioSpeed
• Kalan süre
• Kolay ütüleme
• Ekstra durulama
• Çocuk kilidi
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varioSpeed

speedPack
Washing

iQdrive

A

+++

XL
L

% -30
Enerji

Eviniz bu
uygulamada.

Less creasing

Büyük Dijital
Ekran

Enerji

% -30
Enerji

9
kg

iQdrive

i-Dos

A

+++

1400
Devir / dakika

Otomatik
leke çıkarma
programı

Başlat

Enerji

% -30
Enerji

9
kg

1400
Devir / dakika

i-Dos

Başlat

• 10 kg
• 1400 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
• 10 yıl garantili IQdrive motor
• Renk: Silver inox

• 9 kg
• 1400 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Renk: Beyaz

• 9 kg
• 1400 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Renk: Inox

• Home Connect
• Easy Start
• waveDrum
• Reload (başlat/beklet)

• Home Connect
• i-Dos
• TFT ekran
• Jog Dial
• waveDrum tambur
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)
• Otomatik leke algılama

• Home Connect
• i-Dos
• Reload fonksiyonu
• Çocuk kilidi
• waveDrum tambur
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)

• Sıcaklık ayarı
• ecoPerfect
• Sıkma devri
• speedPerfect
• Kalan süre

• ecoPerfect
• Ön yıkama
• Sıcaklık ayarı
• speedPerfect
• sensePlus
• Sıkma devri

• Otomatik hassas hafıza
• outdoorPlus
• Hassas/İpek
• Kot/Koyu renkliler
• Pamuklular
• Pamuklular eco
• Yünlüler
• Hijyen
• Sentetikler
• Gömlek/Bluz
• Süper kısa 15‘
• Mix

• Hijyen
• Outdoor
• Sentetikler
• Tambur temizleme
• Yorgan
• Mix
• Pamuklular
• Pamuklular eco
• Gömlek/Bluz
• Yünlüler
• Otomatik Durulama/Sıkma/Boşaltma
• Hassas/İpek
• Otomatik
• Süper kısa 15’

OPSİYONLAR
• Sıcaklık ayarı
• Ön yıkama
• Leke çıkarma
• speedPerfect
• varioSpeed
• Kalan süre
• Ekstra durulama
• Kolay ütüleme
• Çocuk kilidi

PROGRAMLAR

PROGRAMLAR
• Allergy Plus & Baby
• Gömlek/Bluz
• Kot/Koyu renkliler
• Spor giysileri
• Yorgan
• Hassas/İpek
• Tambur temizleme
• Durulama/Sıkma/Boşaltma
• Pamuklu
• Pamuklu eko
• Sentetikler
• Yünlüler
• Süper kısa 15’
• Mix
• Perdeler
• Otomatik 40°C
• Otomatik 30°C

Enerji

iQdrive

Yünlüleri
elde yıkama
programı

KONFOR VE GÜVENLİK

OPSİYONLAR
• myTime
• Gece modu/Sessiz
• speedPerfect
• Suda bekletme
• Sıcaklık ayarı
• Sıkma devri
• ecoPerfect
• Ön yıkama
• Kalan süre
• İlave durulama
• Kırışıklık önleme

A

Başlat

Otomatik
leke çıkarma
programı

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 10 kg
• 1400 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%40
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Renk: Beyaz

KONFOR VE GÜVENLİK
• Home Connect
• sensoFresh
• TFT ekran
• waterPlus akıllı su ve enerji yönetimi
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)
• Otomatik leke algılama

waveDrum

anti-vibration
Design

+++

XL
L

% -30
Enerji

Otomatik
leke çıkarma
programı

• Allergy Plus & Baby
• Gömlek/Bluz
• Kot/Koyu renkliler
• Spor giysileri
• Yorgan
• Hassas/İpek
• Tambur temizleme
• Durulama/Sıkma/Boşaltma
• Pamuklu
• Pamuklu eko
• Sentetikler
• Yünlüler
• Süper kısa 15’
• Mix
• Perdeler
• Otomatik 40°C
• Otomatik 30°C

• Pamuklular
• Pamuklular eko
• Sentetikler
• Mix
• Narin/İpek
• Yünlüler elde
• Durulama
• Sıkma/Boşaltma
• Tambur bakım
• Kot/Koyu renkliler
• Gömlek/Bluz
• Yorgan
• Süper kısa 15/30’
• powerSpeed 59'

• Pamuklular
• Pamuklular eko
• Sentetikler
• Mix
• Narin/İpek
• Yünlüler elde
• Durulama
• Sıkma/Boşaltma
• Tambur bakım
• Kot/Koyu renkliler
• Gömlek/Bluz
• Yorgan
• Süper kısa 15/30’
• powerSpeed 59'
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Çamaşır Makineleri

Çamaşır Makineleri

9 kg Çamaşır Makineleri

9 kg Çamaşır Makineleri

WM 14 W 56 XTR

iQ700

WM 14 W 560 TR

iQ700

WM 4UH 640 TR

WM 14 T 49 XTR

iQ700

WM 14 T 780 TR

iQ500

WM 12 T 6 H0TR

iQ500

Eviniz bu
uygulamada.

iQdrive

Eviniz bu
uygulamada.

iQdrive

A

+++

Enerji

% -30
Enerji

9
kg

Devir / dakika

A

+++

1400
Otomatik
leke çıkarma
programı

Enerji

L
iQdrive

iQdrive

% -30
Enerji

9
kg

A

+++

1400
Devir / dakika

Otomatik
leke çıkarma
programı

Başlat

Enerji

% -50
Enerji

9
kg

iQdrive

A

+++

1400
Devir / dakika

i-Dos

Başlat

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 9 kg
• 1400 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Renk: Inox

• 9 kg
• 1400 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%50
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Renk: Beyaz

• Büyük dijital ekran
• waterPerfect Plus
• waveDrum tambur
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)

• Home Connect
• i-Dos
• Enerji ve su tüketim göstergesi
• Jog Dial
• waveDrum tambur
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Dokunmatik LED Ekran
• Reload (başlat/beklet)
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9
kg

A

+++

1400
Devir / dakika

waveDrum

Başlat

Enerji

% -30
Enerji

9
kg

A

+++

1400
Devir / dakika

Başlat

Enerji

% -30
Enerji

anti-vibration
Design

B
Spinning

Yünlüleri
elde yıkama
programı

waterPerfect
Plus

speedPack
Washing

Süper 15
dakika

varioSpeed

Büyük Dijital
Ekran

• 9 kg
• 1400 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Renk: Inox

• 9 kg
• 1400 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Renk: Beyaz

• 9 kg
• 1200 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Renk: Beyaz

• waveDrum tambur
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)

• sensoFresh
• Büyük dijital ekran
• waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
• waveDrum tambur
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)

• Home Connect
• i-Dos
• multiTouch dokunmatik LED ekran
• waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
• Enerji tüketim göstergesi
• waveDrum tambur
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)

• Sıcaklık ayarı
• speedPerfect
• Ön yıkama
• Sıkma devri
• ecoPerfect
• Çocuk kilidi
• Kalan süre
• Ekstra durulama
• Kolay ütüleme

• ecoPerfect
• Ön yıkama
• Sıcaklık ayarı
• speedPerfect
• Sıkma devri
• Kalan süre
• Ekstra durulama
• Kolay ütüleme
• Çocuk kilidi

• sensoFresh
• Pamuklular
• Pamuklular eco
• Sentetikler
• Durulama
• Mix
• Hijyen
• Süper kısa 15/30’
• Tambur bakım
• Yorgan
• Hassas/İpek
• Yünlüler
• outdoorPlus
• Gömlek/Bluz

• Pamuklular
• Pamuklular eko
• Sentetikler
• Hassas/İpek
• Yünlüler elde
• Mix
• Durulama/Sıkma/Boşaltma
• Tambur bakım
• Süper kısa 15/30’
• Yorgan
• Perde
• Hijyen
• Otomatik yoğun

OPSİYONLAR
• Sıcaklık ayarı
• Sıkma devri
• Leke çıkarma
• Kalan süre
• ecoPerfect
• speedPerfect
• Kırışıklık önleme
• Ön yıkama
• sensePlus

• Sıcaklık ayarı
• speedPerfect
• Ön yıkama
• Sıkma devri
• ecoPerfect
• Kolay ütüleme
• Kalan süre
• Ekstra durulama

PROGRAMLAR
• Kot/Koyu renkliler
• Gömlek/Bluz
• Süper kısa 15‘
• Outdoor
• Mix
• Sentetikler
• Yünlüler
• Hassas/İpek
• Yorgan
• Tambur bakım
• Hijyen
• Durulama/Sıkma
• Boşaltma
• Pamuklular

% -30
Enerji

Başlat

KONFOR VE GÜVENLİK

OPSİYONLAR
• Sıcaklık ayarı
• Sıkma devri
• Leke çıkarma
• Kalan süre
• ecoPerfect
• Kırışıklık önleme
• speedPerfect
• Ön yıkama
• sensePlus

Enerji

waveDrum

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 9 kg
• 1400 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Renk: Beyaz

KONFOR VE GÜVENLİK
• Büyük dijital ekran
• waterPerfect Plus
• waveDrum tambur
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Enerji ve su tüketim göstergesi
• Reload (başlat/beklet)

iQdrive

• Sıcaklık ayarı
• speedPerfect
• Ön yıkama
• Sıkma devri
• ecoPerfect
• Kırışık önleme
• Kalan süre

PROGRAMLAR
• KKot/Koyu renkliler
• Gömlek/Bluz
• Süper kısa 15‘
• Outdoor
• Mix
• Yünlüler
• Pamuklular
• Hassas/İpek
• Yorgan
• Tambur bakım
• Sentetikler
• Hijyen
• Durulama/Sıkma
• Boşaltma

• Otomatik 30‘
• myTime
• Sentetikler
• outdoorPlus
• Yorgan
• Tambur bakım
• Gömlek/Bluz
• Mix
• Hassas/İpek
• Yünlüler
• Durulama/Sıkma
• Pamuklular
• Pamuklular eco

• Pamuklular
• Sentetikler
• Sıkma/Boşaltma
• Kot/Koyu renkliler
• Perde
• Hijyen
• Süper kısa 15/30’
• Süper 60’
• Hassas/İpek
• Yünlüler
• Durulama
• outdoorPlus
• Yorgan
• Gömlek/Bluz
• Mix
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Çamaşır Makineleri

Çamaşır Makineleri
9 kg Çamaşır Makineleri

9 kg Çamaşır Makineleri

WM 12 T 780 TR

iQ500

WM 12 T S80 TR

varioSpeed

Süper 15
dakika

Drum Clean

sensoFresh
Program

Hygiene

Spor
kıyafetlerini
emprenyeleme

waveDrum

waterPerfect
Plus

anti-vibration
Design

Başlat

Yünlüleri
elde yıkama
programı

varioSpeed

iQdrive

Büyük Dijital
Ekran

Enerji

A

+++

Enerji

L

% -30
Enerji

speedPack
Washing

Süper 15
dakika

A

WM 12 T 48S TR

iQ500

waveDrum

% -30
Enerji

waterPerfect
Plus

L
speedPack
Washing

anti-vibration
Design

Başlat

Yünlüleri
elde yıkama
programı

Yünlüleri
elde yıkama
programı

iQdrive

Büyük Dijital
Ekran

Enerji

A

+++

B
Spinning

Spor
kıyafetlerini
emprenyeleme

% -30
Enerji

waveDrum

L
speedPack
Washing

waterPerfect
Plus

anti-vibration
Design

Başlat

iQdrive

iQdrive

Büyük Dijital
Ekran

Enerji

• 9 kg
• 1200 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Renk: Inox
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WM12 T 581 TR

iQ500

A

% -30
Enerji

9
kg

A

+++

1400
Devir / dakika

varioSpeed

Başlat

Enerji

% -30
Enerji

9
kg

A

+++

1400
Devir / dakika

waveDrum

Başlat

Enerji

% -30
Enerji

waterPerfect
Plus

anti-vibration
Design

Başlat

Spor
kıyafetlerini
emprenyeleme

Spinning

L
speedPack
Washing

Yünlüleri
elde yıkama
programı

B
iQdrive

Otomatik
leke çıkarma
programı

Büyük Dijital
Ekran

• 9 kg
• 1400 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Renk: Beyaz

• 9 kg
• 1400 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Renk: Beyaz

• 9 kg
• 1200 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Renk: Beyaz

• Enerji ve su tüketim göstergesi
• Büyük dijital ekran
• waveDrum tambur
• waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)

• Büyük dijital ekran
• waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
• Enerji tüketim göstergesi
• waveDrum tambur
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)

• Sıcaklık ayarı
• speedPerfect
• Ön yıkama
• Sıkma devri
• ecoPerfect
• Kalan süre
• Kırışıklık önleme

• ecoPerfect
• Ön yıkama
• Sıcaklık ayarı
• speedPerfect
• Sıkma devri
• Kalan süre
• Leke çıkarma
• Ekstra durulama
• Kolay ütüleme
• Çocuk kilidi

• outdoorPlus
• Süper kısa 15/30’
• Hijyen
• Yorgan
• Perde
• Kot/Koyu renkliler
• Hassas/İpek
• Süper 60’
• Gömlek/Bluz
• Pamuklular
• Sentetikler
• Yünlüler
• Mix
• Durulama
• Sıkma/Boşaltma

• Pamuklular
• Pamuklular eko
• Sentetikler
• Hassas/İpek
• Yünlüler elde
• Mix
• Kot/Koyu renkliler
• Durulama/Sıkma/Boşaltma
• Tambur bakım
• Süper kısa 15/30’
• Yorgan
• Perde
• Hijyen
• Outdoor

KONFOR VE GÜVENLİK
• i-Dos
• Büyük dijital ekran
• waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
• Enerji tüketim göstergesi
• waveDrum tambur
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)

• Enerji tüketim göstergesi
• waterPerfect Plus
• waveDrum tambur
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Büyük dijital ekran
• Reload (başlat/beklet)

• ecoPerfect
• Ön yıkama
• Sıcaklık ayarı
• speedPerfect
• Sıkma devri
• Kalan süre
• Ekstra durulama
• Kolay ütüleme
• Çocuk kilidi

• ecoPerfect
• Ön yıkama
• Sıcaklık ayarı
• speedPerfect
• Sıkma devri
• Kalan süre
• Ekstra durulama
• Kolay ütüleme
• Çocuk kilidi

• Pamuklular
• Pamuklular eko
• Sentetikler
• Hassas/İpek
• Yünlüler elde
• Mix
• Kot/Koyu renkliler
• Durulama
• Sıkma/Boşaltma
• Yorgan
• Tambur bakım
• Perde
• Otomatik 40°
• Süper kısa 15/30’
• Hijyen

• Pamuklular eko
• Sentetikler
• Hassas/İpek
• Yünlüler
• Mix
• Kot/Koyu renkliler
• Durulama
• Sıkma/Boşaltma
• Yorgan
• Gömlek/Bluz
• Perde
• outdoorPlus
• Süper 60'
• Süper kısa 15/30’
• Hijyen

• Enerji ve su tüketim göstergesi
• Büyük dijital ekran
• 4 farklı leke için otomatik leke çıkarma
• Jog Dial
• waveDrum tambur
• waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)

OPSİYONLAR

PROGRAMLAR
• Pamuklular
• Pamuklular eko
• Sentetikler
• Mix
• Hassas/İpek
• Yünlüler elde
• Durulama/Sıkma/Boşaltma
• Süper kısa 15/30’
• Gömlek/Bluz
• Yorgan
• outdoorPlus
• Tambur bakım
• Hijyen
• sensoFresh

iQ500

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 9 kg
• 1200 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Renk: Beyaz

OPSİYONLAR
• ecoPerfect
• Ön yıkama
• Sıcaklık ayarı
• speedPerfect
• Sıkma devri
• Kalan süre
• Ekstra durulama
• Kolay ütüleme
• Çocuk kilidi

WM 14 T 480 TR

iQdrive

+++

B
Spinning

KONFOR VE GÜVENLİK
• sensoFresh
• Büyük dijital ekran
• waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
• waveDrum tambur
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)

iQ500

Süper 15
dakika

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 9 kg
• 1200 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Renk: Beyaz

WM 14 T 581 TR

Süper 15
dakika

+++

B
Spinning

iQ500

• Sıcaklık ayarı
• speedPerfect
• Ön yıkama
• Sıkma devri
• ecoPerfect
• Suda bekletme
• Kalan süre
• Kırışıklık önleme
• Ekstra durulama

PROGRAMLAR
• Outdoor
• Süper kısa 15/30’
• Tambur bakım
• Yorgan
• Perde
• Kot/Koyu renkliler
• Hassas/İpek
• Yünlüler
• Hijyen
• Durulama/Sıkma/Boşaltma
• Pamuklular
• Pamuklular eco
• Sentetikler
• Mix
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Çamaşır Makineleri

Çamaşır Makineleri

8-9 kg Çamaşır Makineleri

7-8-9 kg Çamaşır Makineleri

WM 12 T 461 TR

WU 12 Q 460 TR

WM 12 T 480 TR

iQ500

WM 10 T 480 TR

iQ500

WM 10 K 260 TR

iQ300

WM 10 K 202 TR

iQ300

1- 8
kg
Büyük Dijital
Ekran

waveDrum

A

Kapasite

waterPerfect
Plus

anti-vibration
Design

+++

Enerji

iQdrive

B

L

% -30
Enerji

Less creasing

Başlat

Süper 15
dakika

speedPack
Washing

Spor
Kıyafetleri

Spinning

waveDrum

A

waterPerfect
Plus

anti-vibration
Design

+++

Enerji

iQdrive

B

L

% -30
Enerji

Less creasing

Başlat

Süper 15
dakika

speedPack
Washing

Spor
kıyafetlerini
emprenyeleme

Spinning

iQdrive

iQdrive

A

A

+++

Enerji

% -30
Enerji

9
kg

1200
Devir / dakika

Başlat

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 8 kg
• 1200 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Renk: Beyaz

• 8 kg
• 1200 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Renk: Beyaz

• 9 kg
• 1200 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Renk: Beyaz

• Büyük dijital ekran
• waveDrum: efektif ve hassas yıkama
• Enerji tüketim göstergesi
• waveDrum tambur
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)
• 3D üstten duşlama sistemi

• Büyük dijital ekran
• waveDrum tambur
• waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)
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9
kg

A

+++

1000
Devir / dakika

Başlat

Enerji

% -20
Enerji

8
kg

1000
Devir / dakika

A

+++

Enerji

7
kg

1000
Devir / dakika

Başlat

• 9 kg
• 1000 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%30
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Renk: Beyaz

• 8 kg
• 1000 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%20
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Renk: Beyaz

• 7 kg
• 1000 devir
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Renk: Beyaz

• Büyük dijital ekran
• waveDrum tambur
• waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)

• waveDrum tambur
• waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)

• Dijital ekran
• Reload (başlat/beklet)

• Sıcaklık ayarı
• speedPerfect
• Ön yıkama
• Sıkma devri
• ecoPerfect
• Kalan süre
• Ekstra durulama

• speed Perfect
• eco Perfect
• Kırışıklık önleme
• Sıcaklık ayarı
• Sıkma devri

• outdoorPlus
• Süper kısa 15/30’
• Hijyen
• Yorgan
• Perde
• Kot/Koyu renkliler
• Hassas/İpek
• Süper 60’
• Gömlek/Bluz
• Sentetikler
• Yünlüler
• Mix
• Pamuklu eko
• Pamuklular
• Durulama/Sıkma/Boşaltma

• Outdoor
• Süper kısa 15/30’
• Spor giysileri
• Sensitive
• Gömlek/Bluz
• Kot/Koyu renkliler
• Sıkma/Boşaltma
• Durulama
• Pamuklular
• Ön yıkama
• Sentetikler
• Mix
• Hassas/İpek
• Yünlüler

OPSİYONLAR
• ecoPerfect
• Ön yıkama
• Sıcaklık ayarı
• speedPerfect
• Sıkma devri
• Kalan süre
• Ekstra durulama
• Kolay ütüleme
• Çocuk kilidi

• Sıcaklık ayarı
• speedPerfect
• Ön yıkama
• Sıkma devri
• ecoPerfect
• Kalan süre
• Kırışıklık önleme

PROGRAMLAR
• Pamuklular
• Pamuklular eko
• Sentetikler
• Hassas/İpek
• Yünlüler
• Mix
• Kot/Koyu renkliler
• Durulama/Sıkma/Boşaltma
• Yorgan
• Gömlek/Bluz
• Perde
• outdoorPlus
• Süper 60'
• Süper kısa 15/30’
• Hijyen

% -30
Enerji

KONFOR VE GÜVENLİK

OPSİYONLAR
• ecoPerfect
• Ön yıkama
• Sıcaklık ayarı
• speedPerfect
• Sıkma devri
• Kalan süre
• Ekstra durulama
• Kolay ütüleme
• Çocuk kilidi

Enerji

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

KONFOR VE GÜVENLİK
• Büyük dijital ekran
• waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
• Enerji tüketim göstergesi
• waveDrum tambur
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)

iQdrive

+++

• Sıcaklık ayarı
• speedPerfect
• Ön yıkama
• Sıkma devri
• ecoPerfect
• Kalan süre
• Kırışıklık önleme

PROGRAMLAR
• Pamuklular
• Pamuklular eko
• Sentetikler
• Hassas/İpek
• Yünlüler
• Mix
• Kot/Koyu renkliler
• Durulama/Sıkma/Boşaltma
• Yorgan
• Gömlek/Bluz
• Tambur temizleme
• outdoorPlus
• Süper 60'
• Süper kısa 15/30’
• Hijyen

• outdoorPlus
• Süper kısa 15/30’
• Hijyen
• Yorgan
• Perde
• Kot/Koyu renkliler
• Hassas/İpek
• Süper 60’
• Gömlek/Bluz
• Pamuklular
• Sentetikler
• Yünlüler
• Mix
• Durulama
• Sıkma/Boşaltma

• outdoorPlus
• Süper kısa 15/30’
• Hijyen
• Yorgan
• Perde
• Kot/Koyu renkliler
• Hassas/İpek
• Süper 60’
• Gömlek/Bluz
• Sentetikler
• Yünlüler
• Mix
• Sıkma/Boşaltma/Durulama
• Pamuklular
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Tek dokunuşla kötü kokulardan
kurtulun: sensoFresh

Otomatik
leke çıkarma
programı

Tek bir düğmeye basarak 16 farklı
lekeden kurtulmanın yolu:
Leke çıkarma sistemi
Kahve, kan ya da kozmetik. Her leke
farklıdır ve temizlenmesi için farklı bir
işlem yapılması gerekir. Leke çıkarma
sistemi ise bu işlemin tam olarak nasıl
yapılacağını her zaman bilir. Artık en inatçı
16 leke, güvenilir ve otomatik bir şekilde
temizlenebilir.

waterPerfect
Plus

sensoFresh
programı

Aktif oksijen özelliği ile
yıkamaya gerek kalmadan
kokuları hızlı ve etkili bir şekilde
yok edin: sensoFresh programı

sensoFresh programı sayesinde sigara dumanı ve
yemek kokuları gibi sizi rahatsız eden tüm kötü
kokulardan kurtulabilirsiniz. Hassas ve yıkanmaz
kumaşları bile kısa sürede kötü kokulardan
arındırır. Aktif oksijen; istenmeyen kokuların
yoğunluğuna bağlı olarak, 30 ile 45 dakikada
çamaşırlarınızdaki kokuları nötralize eder.
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Kumaş tipi ve çamaşır miktarı ayarını
ona bırakın: waterPerfect Plus
Kumaş tipini ve çamaşır miktarını otomatik
olarak ayarlayan waterPerfect Plus, gerekli
su miktarını kendi belirliyor ve akıllı su
yönetimi ile kullanılan suda maksimum
verimlilik sağlıyor.
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Çamaşır Makineleri

Kurutma Makineleri

8-10 kg Kurutmalı Çamaşır Makineleri

WD 14 U 560 TR

iQ500

9 kg Kurutma Makineleri

WD 15 G 460 TR

iQ500

WD 15 G 440 TR

iQ500

WT 7 XH 990 TR

iQ800

WT 4 HY 760 TR

Eviniz bu
uygulamada.

waveDrum

A

Yünlüleri
elde yıkama
programı

anti-vibration
Design

waterPerfect
Plus

varioSpeed

+

Enerji

Yünlüleri
elde yıkama
programı

iQdrive

XL
speedPack
Wash & Dry

Başlat

Spor
kıyafetlerini
emprenyeleme

A
Enerji

8
kg

5
kg
Kurutma

1500
Devir / dakika

Spor
kıyafetlerini
emprenyeleme

Büyük Dijital
Ekran

anti-vibration
Design

• 8 kg yıkama
• 5 kg kurutma
• 1500 devir
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Enerji verimlilik sınıfı: A
• Renk: Beyaz

• 8 kg yıkama
• 5 kg kurutma
• 1500 devir
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Enerji verimlilik sınıfı: B/A
• Renk: Beyaz

• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)

• waterPerfect Plus: Kaynaklara duyarlı su
tüketimi
• Reload fonksiyonu
• Çok katlı su koruma
• varioSoft tambur sistemi
• Köpük tanıma
• Su akış sensörü
• Titreşim önleyici yan duvarlar

• Sıcaklık ayarı
• speedPerfect
• ecoPerfect
• Sıkma devri
• Hem çamaşır yıkama hem kurutma
makinesi
• waterPerfect Plus: Kaynaklara duyarlı su
tüketimi

• ecoPerfect
• speedPerfect
• Ön yıkama
• Sıcaklık ayarı
• Kalan süre
• autoDry
• Ekstra durulama
• Çocuk kilidi

• Kurutma
• Hassas kurutma
• Kazan temizleme
• Hassas ipek
• Yünlüler
• Süper kısa 15’
• Wash & Dry 60’
• Mix
• Outdoorplus
• Gömlek/Bluz
• Hijyen
• Pamuklular
• Ön yıkama
• Durulama
• Sıkma/boşaltma

• Pamuklular
• Ön yıkama
• Sentetikler
• Mix
• outdoorPlus
• Gömlek/Bluz
• Hijyen
• Durulama
• Sıkma/Boşaltma
• Süper kısa 15'
• Wash&Dry 60’
• Yünlüler
• Hassas/İpek
• Kazan temizleme
• Hassas kurutma
• Kurutma
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Yünlüler
sepeti

Enerji

Drain set

Büyük Dijital
Ekran

A

+++

Süper 40
dakika

Drain set

softDry
tambur
tasarImI

Kendi kendini
temizleyen kondensatör

Yünlüler
sepeti

Enerji

Süper 40
dakika

intelligentDry

anti-vibration
Design

• 9 kg
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Renk: Beyaz

• 9 kg
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Renk: Beyaz

• 9 kg
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++
• Renk: Beyaz

• Home Connect
• Kendi kendini temizleyen kondenser
ﬁltresi
• Cam kapak
• LED dokunmatik panel
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)

• Home Connect
• Kendi kendini temizleyen kondenser
ﬁltresi
• Cam kapak
• LED dokunmatik panel
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)

• Home Connect
• Easy Start
• intelligentCleaning teknolojisi
• Nazikçe ve hassasça kurutur: autoDry
• TFT Ekran
• Yünlüler için sepet
• Reload (başlat/beklet)

• Hafıza 1
• Hafıza 2
• Kurutma seviyesi ayarı
• Hassas ayar
• Kalan süre ayarı
• Çocuk kilidi
• Bitiş sinyali
• Kırışıklık önleme
• Kondenser temizleme uyarısı

• Hafıza 1
• Hafıza 2
• Kurutma seviyesi ayarı
• Hassas ayar
• Kalan süre ayarı
• Çocuk kilidi
• Bitiş sinyali
• Kırışıklık önleme
• Kondenser temizleme uyarısı

• Hafıza 1
• Hafıza 2
• Hassas ayar
• Bitiş sinyali
• iSensoric
• Kırışıklık önleme
• Çocuk kilidi

• Gömlek/Bluz
• Yorgan
• Yastık
• Outdoor
• Havlu
• Süper kısa 40’
• Hijyen
• Pamuklu
• Mix
• Sentetikler
• İç giyim
• Yünlüler-sepette kurutma
• Süreli havalandırma
• Süreli kurutma

• Pamuklular
• Sentetikler
• Mix
• Kurutma-süreli program
• Yünlüler-sepette kurutma
• intelligentDry
• Outdoor
• Süper kısa 40'
• Havlu
• Gömlek/Bluz
• 1 Gömlek-smartFinish
• 5 Gömlek-smartFinish
• İş kıyafetleri-smartFinish

PROGRAMLAR

PROGRAMLAR
• Pamuklular
• Sentetikler
• Mix
• Narin/İpek
• Yünlüler elde
• Havlu
• Durulama/Sıkma/Boşaltma
• Tambur bakım
• Hijyen
• outdoorPlus
• Gömlek/Bluz
• Buharlı havalandırma
• myTime
• Süper kısa 15'
• Wash&Dry 60’

softDry
tambur
tasarImI

OPSİYONLAR

OPSİYONLAR
• myTime
• ecoPerfect
• Ön yıkama
• speedPerfect
• Kalan süre
• autoDry
• Ekstra durulama
• Kolay ütüleme
• Çocuk kilidi

Enerji

Drain set

softDry
tambur
tasarImI

KONFOR VE GÜVENLİK

KONFOR VE GÜVENLİK
• waveDrum: Efektif ve hassas yıkama
• waterPerfect Plus: Kaynaklara duyarlı su
tüketimi
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)
• Köpük tanıma

A

++

Süper 40
dakika

Yünlüler
sepeti

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 10 kg yıkama
• 6 kg kurutma
• 1400 devir
• 10 yıl garantili iQdrive motor
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Renk: Beyaz

A

++

Başlat

iQ700

Eviniz bu
uygulamada.

Eviniz bu
uygulamada.

waterPerfect
Plus

varioSpeed

WT 47 XK 80 TR

anti-vibration
Design

B
Enerji

iQ800

• Gömlek/Bluz
• Yorgan
• Yastık
• Outdoor
• Havlu
• Süper kısa 40’
• Hijyen
• Pamuklu
• Mix
• Sentetikler
• İç giyim
• Yünlüler-sepette kurutma
• Süreli havalandırma
• Süreli kurutma
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Kurutma Makineleri

Kurutma Makineleri

9 kg Kurutma Makineleri

WT 47 XK 8X TR

9 kg Kurutma Makineleri

iQ700

WT 4 HW 561 TR

Eviniz bu
uygulamada.

A

++

Enerji

WT 45 W 562 TR

iQ700

softDry
tambur
tasarImI

Drain set

Büyük Dijital
Ekran

Kendi kendini
temizleyen kondensatör

A

Drain set

A

++

intelligentDry

anti-vibration
Design

Enerji

• 9 kg
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Renk: Gümüş

Kendi kendini
temizleyen kondensatör

anti-vibration
Design

Yünlüler
sepeti

Süper 40
dakika

Drain set

Enerji

anti-vibration
Design

Refresh

Yünlüler
sepeti

9
kg

A

++

Süper 40
dakika

• 9 kg
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Renk: Beyaz

• Home Connect
• Kendi kendini temizleyen kondenser
• Cam kapak
• TFT dokunmatik panel
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)

• Buharla tazeleme
• Kendi kendini temizleyen kondenser
• Cam kapak
• TFT dokunmatik panel
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)

• Kurutma seviyesi ayarı
• Hassas ayar
• Kalan süre ayarı
• Kırışıklık önleme
• Kondenser temizleme uyarısı
• Çocuk kilidi
• Kırışıklık önleme 60’
• Kırışıklık önleme 120’
• Bitiş sinyali

• Kurutma seviyesi ayarı
• Hassas ayar
• Kalan süre ayarı
• Kırışıklık önleme
• Kondenser temizleme uyarısı
• Çocuk kilidi
• Kırışıklık önleme 60’
• Kırışıklık önleme 120’
• Bitiş sinyali

Eviniz bu
uygulamada.

Drain set

A

Yünlüler
sepeti

softDry
tambur
tasarImI

Enerji

Drain set

anti-vibration
Design

A

++

Kendi kendini
temizleyen kondensatör

L
speedPack
Drying

anti-vibration
Design

iQ500

++

Kendi kendini
temizleyen kondensatör

Yünlüler
sepeti

softDry
tambur
tasarImI

Süper 40
dakika

Enerji

Süper 40
dakika

Kendi kendini
temizleyen kondensatör

Yünlüler
sepeti

softDry
tambur
tasarImI

• 9 kg
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Renk: Silver-inox

• 9 kg
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Renk: Beyaz

• 9 kg
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Renk: Beyaz

• Gömlek/Bluz
• Yorgan
• Yastık
• Outdoor
• Havlu
• Süper kısa 40’
• Hijyen
• Pamuklu
• Sentetikler
• Mix
• İç giyim
• Yünlüler-sepette kurutma
• Süreli havalandırma
• Süreli kurutma

• Gömlek/Bluz
• Yorgan
• Yastık
• Outdoor
• Havlu
• Süper kısa 40’
• Hijyen
• Pamuklu
• Sentetikler
• Mix
• İç giyim
• Yünlüler-sepette kurutma
• Süreli havalandırma
• Süreli kurutma

• Home Connect
• Kendi kendini temizleyen kondanser
• softDry-tambur sistemi
• Program bitiminde akustik sinyal
• Reload (başlat/beklet)
• Titreşim önleyici yan duvarlar

• Kendi kendini temizleyen kondanser
• softDry-tambur sistemi
• Program bitiminde akustik sinyal
• Reload (başlat/beklet)
• Titreşim önleyici yan duvarlar

• Wiﬁ destekli HomeConnect
• Kendi kendini temizleyen kondanser
• softDry-tambur sistemi
• Program bitiminde akustik sinyal
• Reload (başlat/beklet)
• Titreşim önleyici yan duvarlar

• 24 saat bitiş zamanı erteleme
• Hassas ayar
• Kalan süre
• Çocuk kilidi
• Bitiş sinyali
• Kırışıklık önleme

• 24 saat bitiş zamanı erteleme
• Hassas ayar
• Kalan süre
• Çocuk kilidi
• Bitiş sinyali
• Kırışıklık önleme

• Pamuklular
• Sentetikler
• Mix
• İç giyim
• Yünlüler
• Havalandırma-süreli program
• Kurutma-süreli program
• Hijyen
• Süper kısa 40'
• Havlu
• Outdoor
• Yastık
• Yorgan
• Gömlek/Bluz

• Pamuklular
• Sentetikler
• Mix
• İç giyim
• Yünlüler-sepette kurutma
• Havalandırma-süreli program
• Kurutma-süreli program
• Hijyen
• Süper kısa 40'
• Havlu
• Outdoor
• Yastık
• Yorgan
• Gömlek/Bluz

OPSİYONLAR

PROGRAMLAR
• Pamuklular
• Sentetikler
• Mix
• İç giyim
• Yünlüler-sepette kurutma
• Kurutma-süreli program
• intelligentDry
• Outdoor
• Süper kısa 40'
• Havlu
• Gömlek/Bluz
• 1 Gömlek- smartFinish
• 5 Gömlek- smartFinish
• İş kıyafetleri-smartFinish

Drain set

speedPack
Drying

anti-vibration
Design

L
speedPack
Drying

WT 7 WH 460 TR

KONFOR VE GÜVENLİK

OPSİYONLAR
• Hassas ayar
• Bitiş sinyali
• iSensoric
• Çocuk kilidi
• Kırışıklık önleme
• remoteStart

Enerji

iQ500

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 9 kg
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Renk: Inox

KONFOR VE GÜVENLİK
• Home Connect
• softDry-tambur sistemi
• intelligentCleaning teknolojisi
• AntiTitreşim dizayn
• Nazikçe ve hassasça kurutur: autoDry
• Yünlüler için sepet
• Reload (başlat/beklet)

WT 7 W4 660 TR

L
Süper 40
dakika

++

softDry
tambur
tasarImI

iQ500

Eviniz bu
uygulamada.
softDry
tambur
tasarImI

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
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WT 7 WH 46S TR

Eviniz bu
uygulamada.

Yünlüler
sepeti

L
speedPack
Drying

iQ700

• 24 saat bitiş zamanı erteleme
• Hassas ayar
• Kalan süre
• Çocuk kilidi
• Bitiş sinyali
• Kırışıklık önleme

PROGRAMLAR
• Pamuklular
• Sentetikler
• Mix
• İç giyim
• Yünlüler-sepette kurutma
• Havalandırma-süreli program
• Kurutma-süreli program
• Hijyen
• Süper kısa 40'
• Havlu
• Outdoor
• Yastık
• Yorgan
• Gömlek/Bluz
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Kurutma Makineleri

Kurutma Makineleri

8-9 kg Kurutma Makineleri

WT 45 W 420 TR

8 kg Kurutma Makineleri

iQ500

WT 48 Y 860 TR

iQ800

WT 7 UH 660 TR

iQ800

WT 45 W 46 STR

iQ500

WT 45 H 20 STR

iQ500

WT 45 W 41S TR

iQ500

Eviniz bu
uygulamada.
anti-vibration
Design

anti-vibration
Design

A

A

+++

Süper 40
dakika

Drain set

softDry
tambur
tasarImI

Kendi kendini
temizleyen kondensatör

anti-vibration
Design

Enerji

A

+++

Kendi kendini
temizleyen kondensatör

Yünlüler
sepeti

softDry
tambur
tasarImI

Büyük Dijital
Ekran

Enerji

++

L
Süper 40
dakika

speedPack
Drying

Drain set

anti-vibration
Design

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 9 kg
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Renk: Beyaz

• 8 kg
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++
• Renk: Beyaz

• Kendi kendini temizleyen kondenser
• softDry-tambur sistemi
• Program bitiminde akustik sinyal
• Reload (başlat/beklet)
• Yünlüler için özel kurutma sepeti
• TFT ekran: Yüksek çözünürlüklü ekran
• Titreşim önleyici yan duvarlar

• Home Connect
• Kendi kendini temizleyen kondanser
• Cam kapak
• Program bitiminde akustik sinyal
• softDry-tambur sistemi
• Titreşim önleyici yan duvarlar

• varioPerfect
• 24 saat bitiş zamanı erteleme
• iSensoric
• Kalan süre
• Çocuk kilidi
• Bitiş sinyali
• Kırışıklık önleme

• 24 saat bitiş zamanı erteleme
• Kalan süre
• Çocuk kilidi
• Bitiş sinyali
• Kırışıklık önleme
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Büyük Dijital
Ekran

Enerji

A

++

softDry
tambur
tasarImI

Süper 40
dakika

Büyük Dijital
Ekran

Enerji

Süper 40
dakika

anti-vibration
Design

softDry
tambur
tasarImI

Kendi kendini
temizleyen kondensatör

• 8 kg
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Renk: Gümüş

• 8 kg
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Renk: Gümüş

• 8 kg
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Renk: Gümüş

• Pamuklular
• Sentetikler
• Mix
• Ayakkabıları sepette kurutma
• Yünlüler-sepette kurutma
• Havlular
• Kurutma-süreli program
• İç giyim
• Yorgan
• Kot
• Süper kısa 40'
• Outdoor
• Yastık
• Gömlek/Bluz

• Pamuklular
• Sentetikler
• Mix
• İç giyim
• Yünlüler-sepette kurutma
• Havalandırma
• myTime
• Hijyen
• Süper kısa 40'
• Havlu
• Outdoor
• Yastık
• Yorgan
• Gömlek/Bluz

• Kendi kendini temizleyen kondenser
• Program bitiminde akustik sinyal
• Cam kapak
• LED dokunmatik panel
• softDry tambur sistemi
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)

• Kondenser koruma ﬁltresi
• Sensör kontrolü
• softDry tambur sistemi
• LED dokunmatik panel
• Tam elektronik kullanım
• Reload (başlat/beklet)

• Kendi kendini temizleyen kondenser
ﬁltresi
• Cam kapak
• LED dokunmatik panel
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)

• Hassas ayar
• Kalan süre
• Çocuk kilidi
• Kırışıklık önleme
• iSensoric

• Süreli program ayarı
• Hassas ayar
• Kalan süre ayarı
• Hassas
• Bitiş sinyali
• Kırışıklık önleme

• Pamuklular
• Ekstra kuru
• Dolap kuruluğunda
• Ütü kuruluğunda
• Outdoor
• Havlu
• Mix
• Kurutma-süreli program
• Havalandırma-süreli program
• İç giyim
• Yünlüler ﬁnal
• Süper kısa 40'
• Gömlek/Bluz
• Sentetikler

• Gömlek/Bluz
• Yünlüler ﬁnal
• İç giyim
• Süreli program havalandırma
• Süreli program kurutma
• Süper kısa 40’
• Mix
• Havlu
• Outdoor
• Sentetikler ütü kuruluğunda
• Sentetikler ekstra kuru
• Sentetikler dolap kuruluğunda
• Pamuklular ütü kuruluğunda
• Pamuklular ekstra kuru
• Pamuklular dolap kuruluğunda

OPSİYONLAR

PROGRAMLAR
• Gömlek/Bluz
• Yorgan
• Yastık
• Outdoor
• Havlu
• Süper kısa 40’
• Hijyen
• Pamuklu
• Sentetikler
• Mix
• İç giyim
• Yünlüler-sepette kurutma
• Süreli havalandırma
• Süreli kurutma

Süper 40
dakika

KONFOR VE GÜVENLİK

OPSİYONLAR
• Kurutma seviyesi ayarı
• Hassas ayar
• Kalan süre ayarı
• Kırışıklık önleme
• Kondenser temizleme uyarısı
• Çocuk kilidi
• Kırışıklık önleme 60’
• Kırışıklık önleme 120’
• Bitiş sinyali

softDry
tambur
tasarImI

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 8 kg
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++
• Renk: Beyaz

KONFOR VE GÜVENLİK
• Home Connect
• Kendi kendini temizleyen kondenser
• Cam kapak
• TFT dokunmatik panel
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)

Enerji

A

++

Kendi kendini
temizleyen kondensatör

• 24 h bitiş zamanı erteleme
• Hassas ayar
• Kalan süre
• Çocuk kilidi
• Bitiş sinyali
• Kırışıklık önleme

PROGRAMLAR
• Pamuklular
• Ekstra kuru
• Dolap kuruluğunda
• Ütü kuruluğunda
• Outdoor
• Havlu
• Mix
• Kurutma-süreli program
• Havalandırma-süreli program
• İç giyim
• Yünlüler ﬁnal
• Süper kısa 40'
• Gömlek/Bluz
• Sentetikler

57

Kurutma Makineleri

Kurutma Makineleri
8 kg Kurutma Makineleri

WT 45 W 410 TR

A

iQ500

WT 45 R V0S TR

A

++

Enerji

7-8 kg Kurutma Makineleri

++

Süper 40
dakika

anti-vibration
Design

softDry
tambur
tasarImI

Kendi kendini
temizleyen kondensatör

Enerji

anti-vibration
Design

softDry
tambur
tasarImI

• Kolay temizlenebilir ﬁltre
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Dokunmatik ekran
• Reload (başlat/beklet)
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Süper 40
dakika

anti-vibration
Design

softDry
tambur
tasarImI

B
Enerji

Süper 40
dakika

iQ300

softDry
tambur
tasarImI

• 8 kg
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Renk: Beyaz

• 7 kg
• Enerji verimlilik sınıfı: B
• Renk: Beyaz

• Kolay temizlenebilir ﬁltre
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Dokunmatik ekran
• Reload (başlat/beklet)

• Kondanser koruma ﬁltresi
• softDry-tambur sistemi
• Tam elektronik kullanım
• Titreşim önleyici yan duvarlar

OPSİYONLAR
• Hassas ayar
• Kırışıklık önleme
• Süreli program

PROGRAMLAR
• Gömlek/Bluz
• Yünlüler ﬁnal
• İç giyim
• Süreli program havalandırma
• Süreli program kurutma
• Süper kısa 40’
• Mix
• Havlu
• Outdoor
• Sentetikler ütü kuruluğunda
• Sentetikler ekstra kuru
• Sentetikler dolap kuruluğunda
• Pamuklular ütü kuruluğunda
• Pamuklular ekstra kuru
• Pamuklular dolap kuruluğunda

Enerji

WT 44 E 101 TR

KONFOR VE GÜVENLİK

OPSİYONLAR
• Süreli program ayarı
• Hassas ayar
• Kalan süre ayarı
• Hassas
• Bitiş sinyali
• Kırışıklık önleme

A

iQ300

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 8 kg
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Renk: Gümüş

KONFOR VE GÜVENLİK
• Kendi kendini temizleyen kondenser ﬁltresi
• Cam kapak
• LED dokunmatik panel
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• Reload (başlat/beklet)

WT 45 R V00 TR

++

Süper 40
dakika

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 8 kg
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Renk: Beyaz

iQ300

• Hassas ayar
• Kırışıklık önleme
• Süreli program

• Hassas ayar
• Kırışıklık önleme
• Süreli program

PROGRAMLAR
• Gömlek/Bluz
• Outdoor
• Havlular
• Super kısa 40’
• Süreli program kurutma
• Mix
• İç giyim
• Yünlüler ﬁnal
• Süreli program havalandırma
• Sentetikler ekstra kuru
• Sentetikler dolaba kaldırma kuruluğunda
• Sentetikler ütü kuruluğunda
• Pamuklular ekstra kuru
• Pamuklular dolaba kaldırma kuruluğunda
• Pamuklular ütü kuruluğunda

• Gömlek/Bluz
• Outdoor
• Havlular
• Super kısa 40’
• Süreli program kurutma
• Mix
• İç giyim
• Yünlüler ﬁnal
• Süreli program havalandırma
• Sentetikler ekstra kuru
• Sentetikler dolaba kaldırma kuruluğunda
• Sentetikler ütü kuruluğunda
• Pamuklular ekstra kuru
• Pamuklular dolaba kaldırma kuruluğunda
• Pamuklular ütü kuruluğunda

• Pamuklular
• Dolap kuruluğunda
• Dolap kuruluğunda
• Ütü kuruluğunda
• 20 dk sıcak
• Yünlülerde son uygulama
• Süper kısa 40'
• Sentetikler
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Özel programlarla
bulaşıklarınıza özel çözümler

Machine Care

Maksimum
Durulama

Machine Care
Özel deterjanlarla makinenizi temizleyen bu opsiyon
sayesinde, makinenizin içindeki kireç ve yağ
birikintilerinden kolayca kurtulur, makinenizin ömrünü
uzatır ve performansını artırırsınız.

Maksimum Durulama
Durulama öncesi Ekstra Durulama adımı sayesinde
bulaşıklarınız daha fazla su ile deterjan artıklarından
maksimum düzeyde arınsın.

Otomatik
PROGRAMÎ

Auto programlar
Bir tuşa dokunarak mükemmel yıkama sonucu elde
edebilirsiniz. auto 55°C - 65°C ya da 45°C - 65°C tuşuna
bastıktan sonra aquaSensor suyun kirlilik derecesini
belirler. Böylelikle cihazın ne zaman ve ne kadar taze su
alması gerektiğini tespit eder.

Hızlı ve etkileyici: 1h (saat) programı
Bir düğmeye basarak 12 kişilik bulaşık
sadece 1 saatte yıkanır.
1h Programı

Hızlı yıkama 45°C
45°C’lik yıkama programıyla yalnızca 29 dakikada
az miktardaki az kirli bulaşıklarınız tertemiz olur.
Hızlı 45º

Temiz bulaşık için
parlak ﬁkirler.

Zeolit®
Kurutma

varioDrawer

Zeolit® Kurutma Teknolojisi’yle
dünyanın en tasarruﬂu bulaşık makinesi
A+++ sınıfı bulaşık makineleri nemi hapsedip enerjiye
çevirebilen Zeolit mineralleri sayesinde yalnızca 0,83
kW/s enerji harcar, 14 kişilik bulaşığı 9,5 litre suyla yıkar.

varioDrawer
Plus

varioDrawer - varioDrawer Plus
varioDrawer ile çatal-bıçaklar ve Türk
kahvesi ﬁncanları için ekstra üçüncü
sepet sunar. Bulaşık makinenizin
kapasitesini artırarak 13 ya da 14
kişiliğe çıkarır.

Bulaşık
Makineleri

Farklı programlarla birlikte
kullanabileceğiniz özel opsiyonlar
Narin Bardak
Koruma Sistemi
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varioSpeed ve varioSpeed Plus
Bu opsiyonları kullanarak yıkama programınızın süresini azaltın, tek tuşla zamandan tasarruf edin.
varioSpeed opsiyonu ile iki kat, varioSpeed Plus opsiyonu ile bulaşıklarınızı 3 kata kadar daha hızlı yıkayabilirsiniz.
varioSpeed

rackMatic®
Üst sepet yüksekliğini doluyken dahi kolayca ayarlama
esnekliği sağlar.

dosageAssist

varioSpeed
Plus

Shine & Dry
Zeolit mineralleri enerji tasarrufu sağlarken aynı
zamanda daha yavaş kurutma ile özellikle bardak ve
cam eşyaların daha yoğun parlamasını sağlar.
Shine & Dry

rackMatic®

aquaStop
Bu su emniyet sistemi su hasarlarına karşı koruma
teknolojisidir.
aquaStop®

Narin Bardak Koruma Sistemi
Suyun sertliği bir vana yardımıyla otomatik olarak
optimum düzeyde tutularak bardakların çizilmeden
yıkanmasını sağlar.

Akıllı dozaj asistanı (dosageAssist)
Tablet deterjan, yıkama sürecinin en uygun anında
özel tasarlanmış sepetin içine otomatik olarak düşer ve
sepette yıkama esnasında kontrollü olarak çözülür.
Bu şekilde her yıkamada tablet deterjanlardan
maksimum verim sağlanır.

Hijyen Ekstra

Hijyen Ekstra
Hijyen Ekstra opsiyonu ile bulaşıklarınız
daha uzun süre yüksek sıcaklıkta yıkanarak
üst düzey temizlik sağlanır.

intensivZone

9ARÎáY~K
OPSIYONU

intensiveZone
Yoğun yıkama opsiyonuyla alt sepetteki çok kirli
tencereleriniz yüksek basınç ve bol suyla yıkanırken
aynı anda üst sepetteki hassas bardaklarınız zarar
görmeden yıkanmaya devam eder.

Yarı yük opsiyonu
Bulaşığın az ya da çok olması artık sorun değil.
Bu opsiyon sayesinde, makineniz tam dolmadan
dahi bulaşıklarınızı daha az su ve enerji harcayarak
yıkayabilirsiniz.
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Bulaşıklarınız üstün teknolojiyle
parlasın.

brilliantShine
Sistemi

Maksimum
Durulama
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Sonuçları kadar parlak teknoloji:
brilliantShine Sistemi
Muhteşem anlar küçük detaylarla başlar.
Örneğin, hiçbir özel çaba veya parlatma
işlemi gerektirmeden bulaşık makinenizden
doğruca kuru ve pırıl pırıl çıkan bardaklar
gibi... Zeolith® Kurutma özellikli yeni
brilliantShine Sistemi ile artık bu mümkün.
Bardaklarınızın göz alıcı parlaklığı ve sizin
rahatınız için tek bir yıkama programında
birbiriyle kusursuz şekilde senkronize edilmiş
dört yenilikçi özelliği deneyimleyebilirsiniz.

Su ve deterjan lekesini unutturan
teknoloji: Maksimum Durulama
Durulama öncesi Ekstra Durulama adımı
sayesinde bulaşıklarınız daha fazla su ile
deterjan artıklarından maksimum düzeyde
arınır.

Narin Bardak
Koruma Sistemi

varioSpeed
Plus

Bardaklarınız uzun süre parlak kalsın:
Narin Bardak Koruma Sistemi
Narin Bardak Koruma Sistemi cam
bulaşıklarınızda uzun süren parlaklık
sağlayan otomatik bir sistemdir. Camın
çizilmesini ve kireç birikimini engeller.
Taze su pompalayarak en ideal su sertliğini
sağlar ve böylece bütün temizleme sürecini
optimize eder.

3 kat daha hızlı bulaşık yıkama ve
kurulama: varioSpeed Plus
varioSpeed Plus opsiyonunu seçin ve
temizleme zamanını otomatik olarak
%66’ya kadar azaltın.

63

Bulaşık Makineleri

Bulaşık Makineleri

8 Programlı Bulaşık Makineleri

SN 278 I 16 TT

7-8 Programlı Bulaşık Makineleri

iQ700

SN 278 I 06 TT

Eviniz bu
uygulamada.

A
Enerji

% -10
Enerji

SN 278 W 00 MT

iQ700

dosageAssist

Machine Care

aquaStop®

A

dosageAssist

Machine Care

aquaStop®

A

+++

7,5 L
Su tüketimi

Özel bardak tutucu

Zeolit®
Kurutma

varioFlex Pro
sepet

Enerji

++

Zeolit®
Kurutma

• Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -%10
• Ses seviyesi: 44 dB
• Su tüketim değeri: 7,5 l
• Yıkama kapasitesi: 14 kişilik

varioSpeed
Plus

varioDrawer
Pro

intensivZone

Çocuk kilidi

Enerji

Ekstra kuru
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Ses Seviyesi

Machine Care

dosageAssist

aquaStop®

varioSpeed
Plus

varioDrawer

intensivZone

varioFlex
sepet

SN 257 I 01 MT

iQ500

SN 257 W 00 NT

iQ500

Machine Care

aquaStop®

Enerji

A

++

Maksimum
Durulama

varioSpeed
Plus

Narin Bardak
Koruma Sistemi

intensivZone

aquaSensor

Enerji

Ekstra kuru

Machine Care

dosageAssist

aquaStop®

aquaSensor

A

++

6,5 L
Su tüketimi

Machine Care

varioDrawer

Raw Water
Valve

intensivZone

varioFlex
sepet

Enerji

Ekstra kuru
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Ses Seviyesi

dosageAssist

varioSpeed
Plus

aquaStop®

Çocuk kilidi

aquaSensor

varioDrawer

intensivZone

Raw Water
Valve

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++
• Ses seviyesi: 44 dB
• Su tüketim değeri: 9,5 l
• Yıkama kapasitesi: 14 kişilik

• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Ses seviyesi: 46 dB
• Su tüketim değeri: 9,5 l
• Yıkama kapasitesi: 14 kişilik

• Home Connect ile uzaktan erişim ve
kontrol
• Zeolit® Kurutma Teknolojisi
• Narin Bardak Koruma Sistemi
• emotionLight (kapak açıkken yanan
mavi ışık)
• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• aquaStop Plus: Su hasarlarına karşı
çoklu koruma
• Yük sensörü
• Mekanik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban
ve iç hazne

• TFT ekran ve dokunmatik panel
• Narin Bardak Koruma Sistemi
• emotionLight (kapak açıkken yanan
mavi ışık)
• aquaStop Plus: Su hasarlarına karşı
çoklu koruma
• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• Yük sensörü
• Mekanik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban
ve iç hazne

• Enerji verimlilik sınıfı: A+++
• Ses seviyesi: 46 dB
• Su tüketim değeri: 9,5 l
• Yıkama kapasitesi: 13 kişilik

• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Ses seviyesi: 44 dB
• Su tüketim değeri: 6,5 l
• Yıkama kapasitesi: 13 kişilik

• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Ses seviyesi: 46 dB
• Su tüketim değeri: 10 l
• Yıkama kapasitesi: 13 kişilik

• Dokunmatik ön panel ve geniş
LED ekran
• Narin Bardak Koruma Sistemi
• aquaStop Plus: Su taşmalarına karşı
çoklu koruma
• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• Elektronik çocuk kilidi
• Yük sensörü
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban
ve iç hazne

• Dokunmatik ön panel ve geniş LED
ekran
• Narin Bardak Koruma Sistemi
• aquaStop Plus: Su taşmalarına karşı
çoklu koruma
• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• Elektronik çocuk kilidi
• Yük sensörü
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban
ve iç hazne

• 7 program: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Bardak 40°C, 1h (1 saat)
65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
• 5 ek opsiyon: hijyenEkstra, Machine
Care, intensiveZone, ekstraKuru, Yarım
Yük

• 7 program: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Bardak 40°C, 1h (1 saat)
65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
• 6 ek opsiyon: varioSpeed Plus,
hijyenEkstra, Machine Care,
intensiveZone, ekstraKuru, Yarım Yük

• Sepet türü: varioFlex
• varioDrawer 3. çekmece
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği
ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

• Sepet türü: varioFlex
• varioDrawer 3. çekmece
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği
ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

KONFOR VE GÜVENLİK
• Home Connect ile uzaktan erişim ve
kontrol
• Dokunmatik ön panel ve geniş LED ekran
• Narin Bardak Koruma Sistemi
• emotionLight (kapak açıkken yanan mavi
ışık)
• aquaStop: Su taşmalarına karşı çoklu
koruma
• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• Yük sensörü
• Elektronik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve
iç hazne

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR
• 8 program: Auto 35-45°C,
Auto 45-65°C, Auto 65-75°C, Eco 50°C,
Gece 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C,
Ön yıkama
• 6 ek opsiyon: Home Connect,
varioSpeed Plus, Machine Care,
intensiveZone, Shine & Dry, Yarım Yük

• 8 program: Auto 35-45°C,
Auto 45-65°C, Auto 65-75°C, Eco 50°C,
Gece 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C,
Ön yıkama
• 5 ek opsiyon: varioSpeed Plus,
Machine Care, intensiveZone,
ekstraKuru, Yarım Yük

SEPET ÖZELLİKLERİ
• Sepet türü: varioFlex Pro
• varioDrawer Pro 3. çekmece
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği
ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 6/8

A

dosageAssist

+++

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR
• 8 program: Auto 35-45°C,
Auto 45-65°C, Auto 65-75°C, Eco 50°C,
Gece 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C,
Ön yıkama
• 6 ek opsiyon: brilliantDry, hygienePlus,
Machine Care, Remote Start,
varioSpeed Plus, Yoğun Bölge

Machine Care

emotionLight

KONFOR VE GÜVENLİK
• Home Connect ile uzaktan erişim ve
kontrol
• Zeolit® Kurutma Teknolojisi
• Narin Bardak Koruma Sistemi
• emotionLight (kapak açıkken yanan mavi
ışık)
• hygienePlus seçeneği
• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• aquaStop: Su hasarlarına karşı çoklu
koruma
• Yük sensörü
• Mekanik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve
iç hazne

iQ500

Eviniz bu
uygulamada.

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

64

SN 258 I06 JT

Eviniz bu
uygulamada.

Machine Care

+++

iQ700

• 8 program: Auto 65-75°C,
Auto 45-65°C, Eco 50°C, Sessiz
50°C, Bardak 40°C, 1h (1 saat) 65°C,
Hızlı 45°C, Ön yıkama
• 6 ek opsiyon: Home Connect,
intensiveZone, varioSpeed Plus,
hijyenEkstra, Maksimum Durulama,
Machine Care
• Otomatik Yarım Yük

SEPET ÖZELLİKLERİ
• Sepet türü: varioFlex Pro
• varioDrawer Pro 3. çekmece
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği
ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 6/8

• Sepet türü: varioFlex
• varioDrawer 3. çekmece
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği
ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 4/4

• Sepet türü: varioFlex
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği
ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4
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Bulaşık Makineleri

Bulaşık Makineleri

6-7 Programlı Bulaşık Makineleri

SN 257 I 00 NT

iQ500

6 Programlı Bulaşık Makineleri

SN 26 N 080 TR

A

iQ500

A

++

Machine Care

A

++

Enerji

Ekstra kuru

46
Ses Seviyesi

Machine Care

varioSpeed
Plus

dosageAssist

varioDrawer

aquaStop®

intensivZone

aquaSensor

Raw Water
Valve

Enerji

iQ500

Extremely
quiet

intensivZone

Ekstra kuru

iQdrive

dosageAssist

Alternatif
püskürtme

Otomatik
PROGRAMÎ

rackMatic®

Enerji

vario sepet

rackMatic®

Drying

varioSpeed

Alternatif
püskürtme

iQdrive

dosageAssist

Otomatik
PROGRAMÎ

A
29 dakika

• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Ses seviyesi: 46 dB(A)
• Su tüketim değeri: 10 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• Cam koruma teknolojisi
• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban
ve iç hazne
• Su taşma emniyet sistemi
• Yük sensörü
• Dönüşümlü yıkama tekniği
• jetMatic hidrolik sistem

• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• Cam koruma teknolojisi
• Yük sensörü
• Dönüşümlü yıkama tekniği
• jetMatic hidrolik sistem
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Enerji

Machine Care

Çocuk kilidi

aquaSensor

varioSpeed

Hijyen Ekstra

Enerji

48
Ses Seviyesi

intensivZone

varioFlex
sepet

A

iQ300

++

38 dB
44

Extremely
quiet

vario sepet

1h Programme
Programm

Machine Care

varioDrawer

varioSpeed

intensivZone

Ekstra kuru

Otomatik
PROGRAMÎ

A
rackMatic®

SN 236 W 00 MT

Drying

Alternatif
püskürtme

Enerji

38 dB
44

Extremely
quiet

vario sepet

1h Programme
Programm

Machine Care

varioDrawer

varioSpeed

intensivZone

Ekstra kuru

Otomatik
PROGRAMÎ

A
29 dakika

rackMatic®

Drying

Alternatif
püskürtme

29 dakika

• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Ses seviyesi: 48 dB
• Su tüketim değeri: 12 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Ses seviyesi: 44 dB(A)
• Su tüketim değeri: 9,5 l
• Yıkama kapasitesi: 14 kişilik

• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Ses seviyesi: 44 dB(A)
• Su tüketim değeri: 9,5 l
• Yıkama kapasitesi: 13 kişilik

• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• Cam koruma teknolojisi
• Yük sensörü
• Dönüşümlü yıkama tekniği
• jetMatic hidrolik sistem
• Su taşma emniyet sistem

• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• Yük sensörü
• Makine Bakımı (Machine Care)
• varioSpeed
• Su taşma emniyet sistem
• jetMatic hidrolik sistem

• 6 program: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C,
Eko 50°C, Power 55' 65 °C, Hızlı 45°C,
Ön yıkama
• 3 ek opsiyon: varioSpeed Plus,
intensiveZone, ekstraKuru

• 6 program: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C,
Eko 50°C, Power 55' 65°C, Hızlı 45°C,
Ön yıkama
• 3 ek opsiyon: varioSpeed Plus,
intensiveZone, ekstraKuru

• Sepet türü: VarioFlex sepetler
• Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
(3 katlı rackMatic®)

• Sepet türü: VarioFlex sepetler
• Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
(3 katlı rackMatic®)

KONFOR VE GÜVENLİK
• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• Yük sensörü
• Elektronik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• Su taşma emniyeti
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve
iç hazne

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR
• 6 program: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C,
Eko 50°C, Power 55' 65°C, Hızlı 45°C,
Ön yıkama
• 3 ek opsiyon: intensiveZone, Yarım
Yük, ekstraKuru

• 6 program: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C,
Eko 50°C, Power 55' 65°C, Hızlı 45°C,
Ön Yıkama
• 2 ek opsiyon: varioSpeed, Yarım Yük

SEPET ÖZELLİKLERİ
• Sepet türü: varioFlex
• varioDrawer 3. çekmece
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği
ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

iQ300

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Ses seviyesi: 44 dB(A)
• Su tüketim değeri: 9,5 l
• Yıkama kapasitesi: 14 kişilik

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR
• 7 program: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Bardak 40°C, 1h (1 saat)
65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
• 6 ek opsiyon: varioSpeed Plus,
hijyenEkstra, Machine Care,
intensiveZone, ekstraKuru, Yarım Yük

dosageAssist

+

A
29 dakika

SN 236 B 00 NT

A

38 dB
44

Extremely
quiet

KONFOR VE GÜVENLİK
• Dokunmatik ön panel ve geniş LED ekran
• Narin Bardak Koruma Sistemi
• aquaStop Plus: Su taşmalarına karşı çoklu
koruma
• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• Elektronik çocuk kilidi
• Yük sensörü
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve
iç hazne

iQ300

++

10 L
Water

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Ses seviyesi: 46 dB
• Su tüketim değeri: 10 l
• Yıkama kapasitesi: 13 kişilik

SN 236 I 00 JT

++

38 dB
44

varioDrawer

A
Drying

SN 26 L 630 TR

• 6 program: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C,
Ön yıkama
• 4 ek opsiyon: varioSpeed, hijyenEkstra,
Machine Care, intensiveZone

SEPET ÖZELLİKLERİ
• Sepet türü: VarioFlex sepetler
• Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
(3 katlı rackMatic®)
• VarioDrawer (çatal bıçaklar için
3. sepet)

• Sepet türü: VarioFlex sepetler
• Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
(3 katlı rackMatic®)
• VarioDrawer (çatal bıçaklar için
3. sepet)

• Sepet türü: varioFlex
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği
ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4
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Bulaşık Makineleri
6 Programlı Bulaşık Makineleri

SN 236 B 00 MT

A

5-6-7 Programlı Bulaşık Makineleri

iQ300

A

++

Enerji

iQ300

SN 236 W 00 JT

iQ300

vario sepet

varioDrawer

varioSpeed

1h Programme
Programm

Machine Care

Drying

intensivZone

Alternatif
püskürtme

Enerji

iQ300

SN 236 I 01 JT

iQ300

SN 235 W 00 NT

iQ300

38 dB
44

Extremely
quiet

vario sepet

varioDrawer

varioSpeed

intensivZone

Alternatif
püskürtme

dosageAssist

A

+

Ekstra kuru

Otomatik
PROGRAMÎ

29 dakika

rackMatic®

Narin Bardak
Koruma Sistemi

Machine Care

hygienePlus

Ekstra kuru

Otomatik
PROGRAMÎ

29 dakika

Enerji

Machine Care

Çocuk kilidi

aquaSensor

dosageAssist

• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Ses seviyesi: 44 dB(A)
• Su tüketim değeri: 9,5 l
• Yıkama kapasitesi: 13 kişilik

varioSpeed

Hijyen Ekstra

intensivZone

varioFlex
sepet

• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Ses seviyesi: 48 dB
• Su tüketim değeri: 12 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• Cam koruma teknolojisi
• Yük sensörü
• iQdrive BLDC Motor teknolojisi
• jetMatic hidrolik sistem
• Makinenizin iç gövdesi için 10 yıl
paslanmazlık garantisi
• varioSpeed Plus

• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• Yük sensörü
• Elektronik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• Su taşma emniyeti
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban
ve iç hazne

aquaSensor

Narin Bardak
Koruma Sistemi

dosageAssist

A

+

48
Ses Seviyesi

Maksimum
Durulama

varioSpeed

Hijyen Ekstra

intensivZone

varioFlex
sepet

Enerji

Machine Care

Çocuk kilidi

aquaSensor

Narin Bardak
Koruma Sistemi

dosageAssist

Machine Care

varioFlex
sepet

Çocuk kilidi

A

+

48
Ses Seviyesi

Maksimum
Durulama

varioSpeed

Hijyen Ekstra

intensivZone

varioFlex
sepet

Enerji

9ARÎáY~K
OPSIYONU

varioDrawer

intensivZone

Hijyen Ekstra

Raw Water
Valve

• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Ses seviyesi: 48 dB
• Su tuketim değeri: 12 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Ses seviyesi: 46 dB
• Su tüketim değeri: 10 l
• Yıkama kapasitesi: 13 kişilik

• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Ses seviyesi: 50 dB
• Su tüketim değeri: 9,5 l
• Yıkama kapasitesi: 13 kişilik

• Geniş LED ekran ve yeni kapı dizaynı
• Narin Bardak Koruma Sistemi
• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• Yük sensörü
• Elektronik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• Su taşma emniyeti
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve
iç hazne

• Dokunmatik ön panel ve geniş LED
ekran
• Narin Bardak Koruma Sistemi
• aquaStop Plus: Su taşmalarına karşı
çoklu koruma
• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• Elektronik çocuk kilidi
• Yük sensörü
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban
ve iç hazne

• Elektronik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• Su taşma emniyeti
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• Yük sensörü
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban
ve iç hazne

• 7 program: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Bardak 40°C,1h (1 saat) 65°C,
Hızlı 45°C, Ön yıkama
• 6 ek opsiyon: varioSpeed Plus,
hijyenEkstra, Machine Care,
intensiveZone, ekstraKuru, Yarım Yük

• 5 program: Yoğun 70°C, Eco 50°C,
Bardak 40°C, 1h (1 saat) 65°C,
Hızlı 45°C
• 3 ek opsiyon: hijyenEkstra, Machine
Care, Yarım Yük

• Sepet türü: varioFlex
• varioDrawer 3. çekmece
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği
ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

• Sepet türü: varioFlex
• varioDrawer 3. çekmece
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği
ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR
• 6 program: Yoğun 70°C, Auto 45-65 °C,
Eko 50°C, Power 55' 65°C, Hızlı 45°C,
Ön yıkama
• 3 ek opsiyon: varioSpeed Plus,
hijyenEkstra, ekstraKuru

• 6 program: Yoğun 70°C, Auto 4565°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C,
Ön yıkama
• 4 ek opsiyon: varioSpeed, hijyenEkstra,
Machine Care, intensiveZone

SEPET ÖZELLİKLERİ
• Sepet türü: VarioFlex sepetler
• Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
(3-katlı rackMatic)

Çocuk kilidi

KONFOR VE GÜVENLİK

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR
• 6 program: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C,
Eko 50°C, Power 55' 65°C, Hızlı 45°C,
Ön yıkama
• 3 ek opsiyon: varioSpeed Plus,
intensiveZone, ekstraKuru

Enerji

Machine Care

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++
• Ses seviyesi: 48 dB(A)
• Su tüketim değeri: 9,5 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

KONFOR VE GÜVENLİK
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• Yük sensörü
• Makine Bakımı (Machine Care)
• varioSpeed Plus
• Su taşma emniyet sistem
• jetMatic hidrolik sistem

A

+

48
Ses Seviyesi

dosageAssist

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
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SN 236 W 01 JT

++

38 dB
44

Extremely
quiet

A
rackMatic®

SN 236 I 02 JT

• 6 program: Yoğun 70°C, Auto 4565°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C,
Ön yıkama
• 4 ek opsiyon: varioSpeed, hijyenEkstra,
Maksimum Durulama, Machine Care
• Otomatik Yarım Yük

SEPET ÖZELLİKLERİ
• Sepet türü: VarioFlex sepetler
• Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
(3-katlı rackMatic)

• Sepet türü: varioFlex
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği
ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

• Sepet türü: varioFlex
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği
ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4
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Bulaşık Makineleri
5 Programlı Bulaşık Makineleri

SN 235 I 00 JT

5 Programlı Bulaşık Makineleri

iQ300

SN 25 L 831 TR

iQ500

SN 235 W 00 JT

iQ300

SN 25 L 231 TR

iQ500

SN 235 I 00 NT

A

iQ300

+

Hijyen Ekstra

Machine Care

A

aquaSensor

dosageAssist

Çocuk kilidi

A

aquaSensor

Machine Care

Çocuk kilidi

+

+

Enerji

rackMatic®

varioSpeed

Maksimum
Durulama

Narin Bardak
Koruma Sistemi

dosageAssist

varioFlex
sepet

Enerji

dosageAssist

A

aquaSensor

Çocuk kilidi

dosageAssist

+

Otomatik
PROGRAMÎ

Hijyen Ekstra

9ARÎáY~K
OPSIYONU

varioFlex
sepet

Enerji

varioSpeed

Maksimum
Durulama

Narin Bardak
Koruma Sistemi

Hijyen Ekstra

varioFlex
sepet

• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Ses seviyesi: 50 dB
• Su tüketim değeri: 12 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• Elektronik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• Su taşma emniyeti
• Yük sensörü
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne

• Geniş LED ekran ve yeni kapı dizaynı
• Narin Bardak Koruma Sistemi
• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• Elektronik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• Yük sensörü
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban
ve iç hazne

70

Extremely
quiet

Alternatif
püskürtme

rackMatic®

vario sepet

varioDrawer

Enerji

Otomatik
PROGRAMÎ

Hijyen Ekstra

9ARÎáY~K
OPSIYONU

varioFlex
sepet

hygienePlus

A
Machine Care

1h Programme
Programm

Drying

29 dakika

anti
Fingerprint

• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Ses seviyesi: 52 dB
• Su tüketim değeri: 14 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Ses seviyesi: 50 dB
• Su tüketim değeri: 9,5 l
• Yıkama kapasitesi: 13 kişilik

• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• Elektronik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
• Su taşma emniyeti
• Yük sensörü
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne

• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• Cam koruma teknolojisi
• Yük sensörü
• iQdrive BLDC Motor teknolojisi
• jetMatic hidrolik sistem
• Makinenizin iç gövdesi için 10 yıl paslanmazlık garantisi.
• Machine Care

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR
• 5 program: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C
• 2 ek opsiyon: hijyenEkstra, Yarım Yük

• 5 program: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
• 4 ek opsiyon: varioSpeed, hijyenEkstra,
Maksimum Durulama, Machine Care
• Otomatik Yarım Yük

SEPET ÖZELLİKLERİ
• Sepet türü: varioFlex
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği
ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

38 dB
44

Enerji

KONFOR VE GÜVENLİK

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR
• 5 program: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
• 4 ek opsiyon: varioSpeed, hijyenEkstra,
Maksimum Durulama, Machine Care
• Otomatik Yarım Yük

Çocuk kilidi

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Ses seviyesi: 52 dB
• Su tüketim değeri: 14 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

KONFOR VE GÜVENLİK
• Geniş LED ekran ve yeni kapı dizaynı
• Narin Bardak Koruma Sistemi
• aquaSensor
• Yük sensörü
• Elektronik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• Su taşma emniyeti
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve
iç hazne

aquaSensor

+

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Ses seviyesi: 50 dB
• Su tüketim değeri: 12 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

A

rackMatic®

• 5 program: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C,
Hızlı 45°C
• 2 ek opsiyon: hijyenEkstra, Yarım Yük

• 5 program: Yoğun 70°C, Eko 50°C, Glass 40°C, Hızlı 65°C,
Hızlı 45°C
• 3 ek opsiyon: Yarım Yük, hijyenEkstra, Extra Durulama

SEPET ÖZELLİKLERİ
• Sepet türü: varioFlex
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği
ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

• Sepet türü: varioFlex
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği
ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

• Sepet türü: varioFlex
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

• Sepet türü: VarioFlex sepetler
• Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (3-katlı rackMatic)
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Bulaşık Makineleri
4 Programlı Bulaşık Makineleri

SN 24 D 830 TR

dosageAssist

A

+

Enerji

rackMatic®

iQ300

aquaSensor

SN 234 I 00 DT

dosageAssist

iQ300

A
vario sepet

9ARÎáY~K
OPSIYONU

Hijyen Ekstra

Enerji

rackMatic®

Hijyen Ekstra

9ARÎáY~K
OPSIYONU

varioFlex
sepet

72

+

rackMatic®

Hijyen Ekstra

vario sepet

Enerji

vario sepet

1h Programme
Programm

dosageAssist

aquaSensor

Çocuk kilidi

• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Ses seviyesi: 52 dB
• Su tüketim değeri: 12 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Ses seviyesi: 52 dB
• Su tüketim değeri: 14 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

• Mekanik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
• Su taşma emniyeti
• Yük sensörü
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• Elektronik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
• Su taşma emniyeti
• Yük sensörü
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR
• 4 program: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C
• 2 ek opsiyon: hijyenEkstra, Yarım Yük

SEPET ÖZELLİKLERİ
• Sepet türü: varioFlex
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

A
9ARÎáY~K
OPSIYONU

KONFOR VE GÜVENLİK
• Elektronik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
• Su taşma emniyeti
• Yük sensörü
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR
• 4 program: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C
• 2 ek opsiyon: hijyenEkstra, Yarım Yük

iQ100

Çocuk kilidi

A
Enerji

SN 213 A 00 DT

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Ses seviyesi: 52 dB
• Su tüketim değeri: 12 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

KONFOR VE GÜVENLİK
• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• Mekanik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
• Su taşma emniyeti
• Yük sensörü
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne

iQ300

+

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Ses seviyesi: 48 dB
• Su tüketim değeri: 11,7 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

SN 234 W 00 DT

dosageAssist

Çocuk kilidi

+

48
Ses Seviyesi

4-5 Programlı Bulaşık Makineleri

• 4 program: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C
• 2 ek opsiyon: hijyenEkstra, Yarım Yük

• 5 program: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C,
Hızlı 45°C
• 2 ek opsiyon: hijyenEkstra, Yarım Yük

SEPET ÖZELLİKLERİ
• Sepet türü: vario
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

• Sepet türü: varioFlex
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

• Sepet türü: varioFlex
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4
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Bulaşık Makineleri

3 Programlı Bulaşık Makineleri

2-3 Programlı Bulaşık Makineleri

SN 213 A 00 BT

A

iQ100

+

Enerji

A

+

A

38 dB
44

Extremely
quiet

vario sepet

Alternatif
püskürtme

1h Programme
Programm

Drying

SN 213 W 00 DT

iQdrive

dosageAssist

Enerji

iQ100

1h Programme
Programm

Su tüketimi

Çocuk kilidi

74

1h Programme
Programm

dosageAssist

Çocuk kilidi

Enerji

dosageAssist

iQdrive

Çok sessiz

Çocuk kilidi

• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Ses seviyesi: 52 dB
• Su tüketim değeri: 12 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Ses seviyesi: 54 dB
• Su tüketim değeri: 14 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

• Mekanik çocuk kilidi
• Kalan zamanı gösteren LED ekran
• Su taşma emniyeti
• Yük sensörü
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili iç hazne

• Mekanik çocuk kilidi
• Su uyarısı, yıkama & kurutma LED'leri
• glassCare Sistemi
• Su taşma emniyeti
• Yük sensörü
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili iç hazne

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR
• 3 program: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C
• 1 ek opsiyon: Yarım Yük

SEPET ÖZELLİKLERİ
• Sepet Tipi: Vario sepetler
• rackMatic - yüksekliği ayarlanabilir üst sepet

+

vario sepet

KONFOR VE GÜVENLİK
• Mekanik çocuk kilidi
• Kalan zamanı gösteren LED ekran
• Su taşma emniyeti
• Yük sensörü
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR
• 3 program: Yoğun 70°C, Eko 50, Hızlı 65°C
• 1 ek opsiyon: Yarım Yük

iQ100

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Ses seviyesi: 52 dB
• Su tüketim değeri: 12 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

KONFOR VE GÜVENLİK
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• Cam koruma teknolojisi
• Yük sensörü
• iQdrive BLDC Motor teknolojisi
• jetMatic hidrolik sistem
• Makinenizin iç gövdesi için 10 yıl paslanmazlık garantisi.

Enerji

SN 212 W 00 BT

A

+

dosageAssist

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Ses seviyesi:52 dB(A)
• Su tüketim değeri: 14 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

iQ100

A

12 L
vario sepet

SN 213 W 00 BT

• 3 program: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C
• 1 ek opsiyon: Yarım Yük

• 2 program: Yoğun 70°C, Eco 50°C,
• 1 ek opsiyon: Yarım Yük

SEPET ÖZELLİKLERİ
• Sepet türü: Vario
• Yüksekliği manuel ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2

• Sepet türü: Vario
• Yüksekliği manuel ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2

• Sepet türü: Normal
• Yüksekliği manuel ayarlanabilir üst sepet
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Sofraları lezzetle buluşturan
Siemens teknolojisi.

A
Enerji

Gaz Emniyeti

symControl

Yan tel raflar

A sınıfı enerji tüketimi
Siemens fırınlar enerji tüketimi konusunda
Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak
üretilmiştir. Tüm Siemens fırınlar yüksek enerji
verimliliği sağlayan çalışma sistemleri ve özel
izolasyonları sayesinde yüksek enerji tasarrufu
sağlamaktadır.

Gaz emniyeti
Tüm fırınlarımızda ve ocaklarımızda standart
olarak bulunan gaz emniyet sistemi sayesinde
ocak alevi herhangi bir nedenle sönerse gaz
kesilerek tam güvenlik sağlanır.

symControl
Ocak kontrol düğmelerinin sağa ve sola yeni
yerleşimi sayesinde ocak gözüne uygun kontrol
düğmesini mantık yürüterek bulmak mümkün.
Artık düğmelerin yerini karıştırmayacak ve doğru
olanı bulacaksınız. Yine de işinizi kolaylaştırmak
için kontrol düğmelerinin üzerine semboller
yerleştirildi. Ocak düğmelerinin ortasında kalan
alana da fırın kontrol paneli kondu.

Yan tel raﬂar
Tüm fırınlarımızda standart olan düz fırın duvarları
ve yan tel raﬂar sayesinde hem tepsiler fırına çok
kolay yerleştiriliyor hem de temizliği kolayca ve
zahmetsiz yapılıyor.

softClose
Özel kapı mekanizması kapının yumuşak ve
sessizce kapanmasını sağlar.
softClose

$áSÎCAKáHAVA
plus

Elektronik saat
Bu özellik sayesinde fırınınızı 24 saat önceden
programlayabilir, böylelikle evde yokken bile
yemek pişirebilirsiniz.
electronic

&ÎRÎNá
çekmecesi

Fırın çekmecesi
Düzenli bir mutfağa sahip olabilmek için
kullanmadığınız tepsilerinizi, yemek kitaplarınızı,
pişirme kâğıtlarınızı ve el altında olmasını
istemediğiniz her şeyi burada saklayabilirsiniz.

Çocuk
EMNIYETáTUÝU

Çocuk emniyet tuşu
Bu tuşla cihazınızın tüm fonksiyonlarını
kilitleyebilir ve bir tek tuşla çocuklarınızın
dikkatsizlik sonucu zarar görmesini
önleyebilirsiniz.

Tamamen cam iç kapak
Şık tasarım sunmanın yanı sıra kolay kullanım ve
kolay temizlik sağlar.
Cam iç kapak

Fırınlar
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Katalitik
temizleme sistemi

Katalitik temizleme sistemi
Özel kaplama sayesinde panel üzerine sıçrayan
yemek artıkları ve yağlar emilerek ısıyla yok edilir.
Bu sayede elle temizleme gerekmez.

3D sıcak hava plus
Rosto, but, kaz ya da hindi gibi büyük etleri çıtır
çıtır kızartmak için 3D sıcak hava plus üst ızgara
fonksiyonu kullanılır. 3 tepsi yemeği bile gönül
rahatlığıyla aynı anda pişirebilirsiniz.

Tek elle ateşleme
Bu özellik sayesinde ocağınızı tek elle ateşleyebilir
ve mutfaktaki işlerinizi rahatça yapabilirsiniz.
Tek elle
ATEÝLEME
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Fırınlar

Fırınlar

Multifonksiyonel Fırınlar

Multifonksiyonel Fırınlar

HA 744540

Çocuk
EMNIYETáTUÝU

Katalitik
temizleme sistemi

electronic

Gaz Emniyeti

Tek elle
ATEÝLEME

iQ700

Çocuk
EMNIYETáTUÝU

A
Enerji

HW 9S 5BI 40 T

pizza
fonksiyonu

iQ500

Çocuk
EMNIYETáTUÝU

softClose

A
&ÎRÎNá
çekmecesi

Cam iç kapak

softClose

Enerji

Alt ısıtma

ecoClean

3D hotAir Plus

fast preheat

Geniş alanlı
ızgara

Alt ısıtma

iQ500

softClose

ecoClean

3D hotAir Plus

fast preheat

Geniş alanlı
ızgara

A
Tek elle
ATEÝLEME

Enerji

Çocuk
EMNIYETáTUÝU

Geniş alanlı
ızgara

pizza
fonksiyonu

softClose

Tek elle
ATEÝLEME

• Enerji verimlilik sınıfı: A
• 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
• Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Enerji verimlilik sınıfı: A
• 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
• Sol ön: Wok ocak gözü 3,5 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• ecoClean Plus (arka panel)
• Tek elle ateşleme
• Tamamen cam iç kapak
• Çocuk emniyet tuşu
• Gaz emniyet sistemi
• Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar)

KOLAY KULLANIM VE FONKSİYONELLİK
• 8 pişirme programı: Çözme konumu, turbo, alt/üst ısıtma, pizza
konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, sıcak hava dolaşımlı
ızgara, vario büyük alanlı ızgara, vario küçük alanlı ızgara
• Titan parlak gri emaye iç gövde
• Elektronik saat
• Otomatik hızlı ısıtma
• Çelik ocak ızgarası
• Fırın içi aydınlatma
• Gömülebilir düğmeler
• Yan tel raﬂar
• Teleskobik ray takılabilir
• Tepsi saklama çekmecesi
• Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar

Enerji

HX 9R 31H 50 T

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Enerji verimlilik sınıfı: A
• 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
• Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Arka duvarda katalitik temizleme sistemi
• 4’ lü artık ısı göstergesi
• Tamamen cam iç kapak
• softClose
• Ön kapak ısısı maksimum 50°C
• Cam üst kapak
• Çocuk emniyet tuşu
• Tek elle ateşleme
• Gaz emniyet sistemi

pizza
fonksiyonu

iQ500

A
Tek elle
ATEÝLEME

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Enerji verimlilik sınıfı: A
• 4 highSpeed cam seramik ocak gözü (1 çift halkalı, 1 oval,
2 normal pişirme gözü)
• Sol ön: Normal ocak gözü 1,8 kW
• Sol arka: Oval ocak gözü 1,6 kW; 2,4 kW
• Sağ arka: Standart ocak gözü 1,2 kW
• Sağ ön: Çift halkalı ocak gözü 0,75 kW; 2,2 kW

HX 9R 31 H 59 T

• ecoClean Plus (arka panel)
• Tek elle ateşleme
• Tamamen cam iç kapak
• Çocuk emniyet tuşu
• Gaz emniyet sistemi
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

• Tek elle ateşleme
• Çelik ocak ızgarası
• Çocuk emniyet tuşu
• Gaz emniyet sistemi
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

KOLAY KULLANIM VE FONKSİYONELLİK
• 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşımlı
ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme
konumu
• Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
• Elektronik saat
• Hızlı ısıtma
• Halojen aydınlatma
• softClose
• Tepsi saklama çekmecesi
• Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
• Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

• 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşımlı
ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme
konumu
• Çelik ocak ızgarası
• LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
• Elektronik saat
• Hızlı ısıtma
• Halojen aydınlatma
• Tepsi saklama çekmecesi
• Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar

• 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşımlı
ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme
konumu, hotAir, vario büyük alanlı ızgara
• LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
• Elektronik saat
• Hızlı ısıtma
• Halojen aydınlatma
• softClose
• Tepsi saklama çekmecesi
• Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar

HX 9R 31H 59 T*: LPG versiyon

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 85 x 60 x 60 cm

78

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 85 x 60 x 60 cm

• Cihaz ölçüsü: 85 x 60 x 60 cm

• Cihaz ölçüsü: 85 x 60 x 60 cm
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Fırınlar

Fırınlar

Multifonksiyonel Fırınlar

Multifonksiyonel Fırınlar

HX 9C 30H 29 T

Çocuk
EMNIYETáTUÝU

iQ500

A
Enerji

Alt ısıtma

ecoClean

3D hotAir Plus

fast preheat

Geniş alanlı
ızgara

HX 9C 30H 20 T

A
Enerji

Çocuk
EMNIYETáTUÝU

Geniş alanlı
ızgara

pizza
fonksiyonu

iQ500

A
3D sıcak hava

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Enerji verimlilik sınıfı: A
• 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
• Sol ön: Wok ocak gözü 3,5 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme
• Çelik ocak ızgarası
• Çocuk emniyet tuşu
• Gaz emniyet sistemi
• Fabrika çıkışı LPG‘li (28-30/37 mbar)
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fast preheat

Geniş alanlı
ızgara

A
Enerji

3D hotAir Plus

fast preheat

iQ300

Geniş alanlı
ızgara

• Enerji verimlilik sınıfı: A
• 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
• Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Enerji verimlilik sınıfı: A
• 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
• Sol ön: Wok ocak gözü 3,5 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme
• Gaz emniyet sistemi
• Cam üst kapak
• Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar)

• Tek elle ateşleme
• Gaz emniyet sistemi
• Cam üst kapak
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

KOLAY KULLANIM VE FONKSİYONELLİK
• 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşımlı
ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme
konumu, hotAir, vario büyük alanlı ızgara
• LED dokunmatik ekran (kırmızı)
• Elektronik saat
• Hızlı ısıtma
• Halojen aydınlatma
• softClose
• Tepsi saklama çekmecesi
• Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 85 x 60 x 60 cm

3D hotAir Plus

HX 8A 00 H 29 T

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

KOLAY KULLANIM VE FONKSİYONELLİK
• 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşımlı
ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme
konumu
• Çelik ocak ızgarası
• LED dokunmatik ekran (kırmızı)
• Elektronik saat
• Hızlı ısıtma
• Halojen aydınlatma
• Tepsi saklama çekmecesi
• Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar

Enerji

iQ300

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Enerji verimlilik sınıfı: A
• 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik 1 wok)
• Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• ecoClean Plus (arka panel)
• Tek elle ateşleme
• Tamamen cam iç kapak
• Çocuk emniyet tuşu
• Gaz emniyet sistemi
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

HX 8A 00 H 20T

• 6 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşımlı
ızgara, çözme konumu
• Çelik ocak ızgarası
• Hızlı ısıtma
• Halojen aydınlatma
• Tepsi saklama çekmecesi
• Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar

• 6 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşımlı
ızgara, çözme konumu
• Çelik ocak ızgarası
• Hızlı ısıtma
• Tepsi saklama çekmecesi
• Halojen aydınlatma
• Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 85 x 60 x 60 cm

• Cihaz ölçüsü: 85 x 60 x 60 cm

• Cihaz ölçüsü: 85 x 60 x 60 cm
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Fırınlar

Fırınlar

3D Turbo Fırınlar

HX 6A 00D 20 T

A
Enerji

Midi ve Mikrodalga Fırınlar

iQ300

HX 6A 00 D 29 T

A
3D hotAir Plus

fast preheat

Enerji

3D hotAir Plus

fast preheat

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Enerji verimlilik sınıfı: A
• 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

iQ300

HF 24 G 541

Geniş alanlı
ızgara

Mikrodalga

iQ300

HF 24 G 241

Geniş alanlı
ızgara

cookControl

Mikrodalga

iQ300

cookControl

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Enerji verimlilik sınıfı: A
• 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• 800 W gücünde mikrodalga
• 1.200 W gücünde ızgara
• İç hacim: 25 l

• 800 W gücünde mikrodalga
• 1.200 W gücünde ızgara
• İç hacim: 25 l

KOLAY KULLANIM VE FONKSİYONELLİK
• 5 kademeli mikrodalga
• Elektronik saat

• 5 kademeli mikrodalga
• Elektronik saat

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 30,5 x 51,3 x 40,8 cm
KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Tek elle ateşleme
• Gaz emniyet sistemi
• Cam üst kapak
• Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar)

HF 12 G 240

• Cihaz ölçüsü: 30,5 x 51,3 x 40,8 cm

iQ300

HF 12 G 540

iQ100

• Tek elle ateşleme
• Gaz emniyet sistemi
• Cam üst kapak
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

KOLAY KULLANIM VE FONKSİYONELLİK
• 2 pişirme programı: Turbo, çözme konumu
• Çelik ocak ızgarası
• Hızlı ısıtma
• Halojen aydınlatma
• Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar

• 2 pişirme programı: Turbo, çözme konumu
• Halojen aydınlatma
• Çelik ocak ızgarası
• Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar

Geniş alanlı
ızgara

Mikrodalga

Geniş alanlı
ızgara

Mikrodalga

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 800 W gücünde mikrodalga
• 1.000 W gücünde ızgara
• İç hacim: 17 l

• 800 W gücünde mikrodalga
• 1.000 W gücünde ızgara
• İç hacim: 17

KOLAY KULLANIM VE FONKSİYONELLİK
• 5 kademeli mikrodalga
• 60 dakikaya kadar zaman ayarı

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 85 x 60 x 60 cm
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• Cihaz ölçüsü: 85 x 60 x 60 cm

• 5 kademeli mikrodalga
• 60 dakikaya kadar zaman ayarı

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 29 x 46,1 x 35,1 cm

• Cihaz ölçüsü: 29 x 46,1 x 35,1 cm
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Ocaklar

Ocaklar

Yandan Kontrollü Gazlı Ocaklar

EB 0C 2 PB 80 L / O

iQ100

60
'ENIÝLIK

Yandan Kontrollü Gazlı Ocaklar

EB 0C 5 PB 80 L / O

iQ100

60
'ENIÝLIK

EB 0C 2 YB 80 L / O

iQ100

60
'ENIÝLIK

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 4 gözü gazlı ocak (1 kuvvetli, 2 normal,
1 ekonomik ocak gözü)
• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

EB 0C 2 PB 80 L: LPG'li
EB 0C 2 PB 80 O: Doğalgazlı

• 3 gözü gazlı ocak (1 güçlü, 1 normal,
1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli ocak
• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Çelik ocak ızgarası
• 1,5 m bağlantı kablosu ve ﬁşi
beraberinde
• Kılıç düğme
EB 0C 5 PB 80 L: LPG'li
EB 0C 5 PB 80 O: Doğalgazlı

• Çelik ocak ızgarası
• 1,5 m bağlantı kablosu ve ﬁşi
beraberinde
• Kılıç düğme
EB 0C 2 YB 80 L: LPG'li
EB 0C 2 YB 80 O: Doğalgazlı
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iQ100

60
'ENIÝLIK

EO 0C 6 PB 10 L / O

iQ100

60
'ENIÝLIK

• 4 gözü gazlı ocak (2 normal,
1 ekonomik, 1 Wok ocak gözü)
• Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• 4 gözü gazlı ocak (1 güçlü, 2 normal,
1 ekonomik)
• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• 4 gözü gazlı ocak (1 güçlü, 2 normal,
1 ekonomik)
• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Eşsiz paslanmaz - çelik tasarım
• Çelik ocak ızgarası
• 1,5 m bağlantı kablosu ve ﬁşi
beraberinde
• Kılıç düğme

• Çelik ocak ızgarası
• 1,5 m bağlantı kablosu ve ﬁşi
beraberinde
• Silindir düğme

• Çelik ocak ızgarası
• 1,5 m bağlantı kablosu ve ﬁşi
beraberinde
• Silindir düğme

EB 0C 5 HB 80 L: LPG'li
EB 0C 5 HB 80 O: Doğalgazlı

EO 0C 2 PB 10 L: LPG'li
EO 0C 2 PB 10 O: Doğalgazlı

EO 0C 6 PB 10 L: LPG'li
EO 0C 6 PB 10 O: Doğalgazlı

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Tek elle ateşleme
• Gaz emniyet sistemi
• Fabrika çıkışı LPG’li (28/30 mbar)

• Tek elle ateşleme
• Gaz emniyet sistemi
• Fabrika çıkışı LPG’li (28/30 mbar)

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 103 x 580 x 510 mm

60
'ENIÝLIK

EO 0C 2 PB 10 L/O

KOLAY KULLANIM VE FONKSİYONELLİK

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Tek elle ateşleme
• Gaz emniyet sistemi
• Fabrika çıkışı LPG’li (28/30 mbar)

iQ100

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 4 gözü gazlı ocak (1 kuvvetli, 2 normal,
1 ekonomik ocak gözü)
• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

KOLAY KULLANIM VE FONKSİYONELLİK
• Çelik ocak ızgarası
• 1,5 m bağlantı kablosu ve ﬁşi
beraberinde
• Kılıç düğme

EB 0C 5 HB 80 L / O

• Tek elle ateşleme
• Gaz emniyet sistemi
• Fabrika çıkışı LPG’li (28/30 mbar)

• Tek elle ateşleme
• Gaz emniyet sistemi
• Tekli çelik ocak ızgarası
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)
• Sert cam yüzey

• Tek elle ateşleme
• Gaz emniyet sistemi
• Tekli çelik ocak ızgarası
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)
• Sert cam yüzey

• Cihaz ölçüsü: 103 x 580 x 510 mm

• Cihaz ölçüsü: 103 x 580 x 510 mm

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 103 x 580 x 510 mm

• Cihaz ölçüsü: 103 x 580 x 510 mm

• Cihaz ölçüsü: 103 x 580 x 510 mm

85

Aspiratörler

Sürgülü ve Klasik Aspiratörler

LU 63 LCC 50 T

iQ100

60
'ENIÝLIK

LI 63 TCA 21 T

iQ100

60
LED
aydınlatma

'ENIÝLIK

LI 63 TCA 20 T

iQ100

60
LED
aydınlatma

'ENIÝLIK

LED
aydınlatma

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Çift motorlu
• 3 havalandırma kademesi
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümlerine göre) max. 370 m³/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 73 dB
• Ses basıncı: Ses basıncı: 59 dB (A)
• Güç seviyesi: 284 W

• Tek motorlu
• 3 havalandırma kademesi
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümlerine göre) max. 300 m³/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 62 dB
• Ses basıncı: Ses basıncı: 48 dB (A)
• Güç seviyesi: 181 W

• Tek motorlu
• 3 havalandırma kademesi
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümlerine göre) max. 300 m³/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 62 dB
• Ses basıncı: Ses basıncı: 48 dB (A)
• Güç seviyesi: 181 W

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı
kullanım
• Cam siperlik
• Beyaz plastik malzemeden yapılan
tutamak
• 2 x 28 W gücünde aydınlatma

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı
kullanım
• Cam siperlik
• Beyaz plastik malzemeden yapılan
tutamak
• 2 x 28 W gücünde aydınlatma

Klimalar

Teknolojinin en havalı hali.

KOLAY KULLANIM VE FONKSİYONELLİK
• Tuşlu kontrol paneli
• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanım
• Cam siperlik
• 2 x 28 W gücünde aydınlatma

Turbo çalışma
Bu özellik sayesinde klima bulunduğu mekânı
kısa sürede soğutur. Soğutma (Cool) modunda
kumanda üzerindeki turbo tuşuna basıldığında
klima 20 dakika süreyle ortama güçlü bir
soğukluk verir. Özellikle sıcak yaz günlerinde
bulunduğunuz ortam kısa sürede soğutulur ve
rahat bir ortam sağlanır.

TÜV Sertiﬁkası
145 yılı aşkın bir geçmişe sahip Almanya merkezli bağımsız test kuruluşu TÜV tarafından test edilerek gerçek değerleri
onaylanan ve “A” enerji sınıﬂarı için verilen TÜV Sertiﬁkası’nı almaya hak kazanan modellerimiz, verimliliğin yanı sıra enerji
tasarrufunu da en üst düzeyde koruyor.

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
çelik yağ ﬁltresi

Standby

Standby teknolojisi
Tüm Siemens klimalarda kullanımınıza sunulan
açma/kapama teknolojisi sayesinde klima standby
konumundayken otomatik olarak enerji tasarruf
moduna geçilir ve normalde 4-5 W olan harcama
1 W’a indirilerek %80 enerji tasarrufu sağlanır.

• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
çelik yağ ﬁltresi

• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
çelik yağ ﬁltresi

TÜV
3ERTIFIKASÎ

Follow-me

Follow-me (takip tuşu)
Normalde ortam ısısı klimanın iç ünitesi üzerindeki algılayıcılar tarafından belirlenir. Follow-me özelliği olan klima
modellerindeyse akıllı kumanda, bulunduğu yerin ısısını hisseder ve klimayla sürekli kızılötesi ışın aracılığıyla (7-8 m’ye
kadar) temas sağlar. Böylece klima odanın farklı bölgelerindeki ısıdan haberdar olur ve ortam sıcaklığı sizin istediğiniz gibi
değilse hemen devreye girerek ısıyı sabitler. Uzaktan kumanda bu sinyali Follow-me tuşuna tekrar basana kadar 3 dakikalık
aralarla klimaya gönderir. 7 dakika içinde herhangi bir sinyal alınmazsa sistem otomatik olarak bu özelliği sona erdirir ve
cihazdan bir “bip” sesi gelir.

Self-cleaning (otomatik iç ünite temizleme özelliği)
Soğutma işleminin sonunda kumanda üzerindeki özellik tuşuna basıldığında iç ünite fanı otomatik olarak iç ünitedeki ısı
plakalarını 16 dakika boyunca temizler ve kuru kalmalarını sağlar.

BOYUTLAR (YxGxD)
Self-cleaning

• Cihaz ölçüsü: 150 x 598 x 482 mm
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• Cihaz ölçüsü: 175 x 600 x 280 mm

• Cihaz ölçüsü: 175 x 600 x 280 mm
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Isı eşitleme sistemi (Temperature compensation)
Cihaz çalışma esnasında zeminle tavan arasındaki ısı farklılığını
ölçerek ortamdaki ısı farklılığını ortadan kaldırır ve ısının ortama
eşit şekilde yayılmasını sağlar. Kompresör (motor) normal çalışmasına
devam etmektedir.

Takip et tuşu (Follow-me)
Normalde ortam ısısı klimanın iç ünitesi üzerindeki algılayıcılar
tarafından belirlenir. Follow-me özelliğine sahip olan klima modellerindeyse
akıllı kumanda, bulunduğu yerin ısısını hisseder ve klimayla sürekli kızılötesi
ışın aracılığıyla (7-8 metreye kadar) temas sağlar. Böylece klima, odanın
farklı bölgelerindeki ısıdan haberdar olur ve sizin istediğiniz gibi değilse
hemen devreye girerek ortam ısısını sabitler. Uzaktan kumanda bu sinyali
tekrar Follow-me tuşuna basana kadar 3 dakikalık aralıklarla klimaya
gönderir. 7 dakika içerisinde herhangi bir sinyal alınmazsa sistem otomatik
olarak bu özelliği sona erdirir ve cihazdan bir "bip" sesi gelir.

Evinizin havasını
değiştirecek teknoloji.
Standby teknolojisi.

İki yönlü üﬂeme tekniği (Two-direction air vane technology)

Hayatınızı kolaylaştırırken geleceğinizi de koruyan her iyi ﬁkir gibi,
“1 W Standby“ teknolojisi tüm klima modellerimizin temel özellikleri
arasında yerini aldı.

Soğutmada cihaz soğuk havayı yukarı doğru, ısıtmadaysa sıcak havayı direkt
olarak yere doğru üﬂeyerek mekânın alt ve üst kısmındaki ısı farklılıklarını
ortadan kaldırır; soğutmada hızlı ve eşit bir ısı düşüşü, ısıtmadaysa ısı artışı
gerçekleştirir. Böylece mekânda ideal ısı dağılımı ve ayarı yapılmış olur.

Tüm elektrikli ev aletleri kullanım dışı olduklarında dahi ﬁşleri
prizden çekilmediği sürece elektrik tüketmeye devam eder. Yılda
ortalama 2.142 saat (90 gün) ﬁşte bırakıldığı tahmin edilen elektrikli
aletlerin boşa harcadığı bu enerjiyle 1 çamaşır makinesi 4 gün
aralıksız çalıştırılabilir ya da bir lamba 14 gün aralıksız açık halde
tutulabilir.

Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
(Self-diagnosis and auto-protection function)
Cihaz, hataları elektronik olarak teşhis ederek panel üzerinde bu hataları
kodlarla gösterir ve direkt olarak koruma moduna geçer.

Tüm Siemens klimalarda kullanımınıza sunulan yeni açma-kapama
teknolojisiyle klima standby konumundayken otomatik olarak enerji
tasarruf moduna geçilir ve normalde 4-5 Watt olan harcama
1 Watt’a indirilerek %80 enerji tasarrufu sağlanır.
High density ﬁltre
Normal toz ﬁltreler ile karşılaştırıldığında %50 daha etkili toz ﬁltresi. Her cm2 ’deki ﬁltre gözenek sayısı normal
ﬁltrelerde 156 iken bu ﬁltrede 225’tir. Her bir gözenek normal toz ﬁltrelerde 1,2 mm2 iken bu ﬁltrede
0,54 mm2 ‘dir.
Ön toz ﬁltre
İnsan sağlığına uygun olmayan maddeleri barındırmayan yapısı ve kolay temizlenebilme özelliğiyle ortam havasını
ilk temizlemesini gerçekleştirir. Örgü yapılı ﬁber ﬁltre 20 mikrona kadar tüm parçacıkları tutar. Bu ﬁltrenin çıkarılıp
temizlenebilme özelliği bulunmaktadır.

Otomatik iç ünite temizleme özelliği
(Self-cleaning)
Soğutma işleminin sonunda kumanda üzerindeki bu özellik tuşuna
basıldığında iç ünite fanı otomatik olarak iç ünitedeki ısı plakalarını
16 dakika boyunca temizler ve kuru kalmalarını sağlar.

Soğuk katalizör ﬁltresi (Cold Catalyst Filter)
Çeşitli kimyasal ve uçucu organik maddeleri, sağlığa zararlı gaz ve kokuları yakalayıp parçalayan ﬁltre sistemidir.

Kirli Hava
Temiz Hava
$~Ý~Ká 3OâUTMAá ßÝLEMI
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Bu özellik sayesinde iç ünite ilk kullanımındaki gibi
temiz kalır ve ortama daima temiz hava verir.

89

Ekonomik mod (ECO mode)
ECO konum sayesinde rahat ve konforlu bir uyku sağlanır. Enerji verimliliği moduna geçmek için kullanılır.
Soğutma modunda, bu düğmeye basıldığında uzaktan kumanda, sıcaklığı otomatik olarak 24°C’ye ayarlar,
fan devri enerji tasarrufu için otomatik moda geçer (Yalnızca ayarlanan sıcaklık 24°C’nin altındaysa).
Ayarlanan sıcaklık 24°C ile 30°C arasındaysa ECO düğmesine basıldığında fan devri otomatik moda geçer,
ayarlanan sıcaklık değişmez.

Elektrik kesilmelerinde otomatik yeniden başlatma özelliği (Auto restart function)
Klima, elektrik kesintisi meydana geldikten sonra tekrar çalışmaya başladığında otomatik olarak son
kaldığı program ayarına geri döner, çalışmaya kaldığı yerden devam eder.
Frekans göstergesi
Inverter model panel ekranında kompresör çalışma halindeyken belirir. Kompresörün çalışma esnasında
hangi frekansta çalıştığını göstermektedir.

Geniş operasyon alanı (Wide operation range)
Kompresör frekans adımlarının 10’dan 25’e çıkarılmasıyla klima daha geniş bir aralıkta çalışabilir.
Bu geniş çalışma aralığı sayesinde klima tam istenilen şekilde ayarlanır ve böylece enerjiden tasarruf
edilerek konfor sağlanır.

12 farklı iç ünite fan hızı (12 grades indoor fan speeds)
Klimanın iç ünite fanı, üﬂeme hızını otomatik olarak 12 kademeden birini seçerek ayarlar. Bu sayede daha
net kontrol sağlar hem de ortamın hava akış konforunu artırır.

Soğutucu gaz kaçağı tespiti (Refrigerant leak detector)
Bu yeni teknoloji sayesinde iç ünite, soğutucu gaz kaçağı tespit ederse ekranda EC ifadesi görünür ve
lambalar yanıp sönerek uyarı verir. Bu özellik sadece soğutma modunda geçerlidir.

5 farklı dış ünite fan hızı (5 grades outdoor fan speeds)
DC fan motoru sayesinde dış ünite fan hızı kademe sayısı 2’den 5’e çıkarılmıştır. Böylelikle daha fazla
konfor ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Wi-Fi kontrol
Akıllı telefonunuzda bir uygulama kullanarak Wi-Fi ile herhangi bir yerden klima ayarlarınızı izlemenizi ve
değiştirmenizi sağlar. Bu özellik sayesinde cihazınızın açılıp kapanması, sıcaklık ayarlarının değiştirilmesi
ve ısıtma/soğutma/nem konum ayarlarını akıllı telefonunuz üzerinden işlem yaparak ayarlayabilirsiniz.

Üﬂeme konum ayarı (Louver position memory)
Klima çalıştırıldığında havayı üﬂeyen ﬂaplar otomatikman son kullanımda tercih edilen konuma getirilir.
Eğer ﬂaplar klima kapatıldığında müsaade edilen açılardan farklı bir açıda kalmışsa yeniden
çalıştırıldığında ﬂaplar PCB kart tarafından otomatikman mümkün olan en büyük açıya getirilir. Çalışma
sırasında elektrikler kesilir ya da kullanıcı Turbo modunu tercih ederse ﬂaplar standart konuma getirilir.
Mode

SHORT
CUT

Düşük ortam ısısında soğutma (Low ambient cooling)
Bilgisayar kontrol odaları ya da güç merkezleri gibi devamlı serin tutulması gereken özel mekânlarda kışın
bu özellik sayesinde dış ünite fanının hızı, yoğunlaştırıcının ısısına göre değiştirilerek klimanın -15°C’lik
dış ortam ısısında bile soğutma yapması sağlanır.
Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz ﬁltre (High density ﬁlter)
Normal toz ﬁltreleriyle karşılaştırıldığında %50 daha etkili “high density” toz ﬁltresi her
santimetrekaredeki ﬁltre gözenek sayısı normal toz ﬁltrelerde 156 iken “high deﬁnity” toz ﬁltresinde
225’tir. Her bir gözenek normal toz ﬁltrelerde 1,2 mm2 iken bu ﬁltrelerde 0,54 mm2’dir.
Acil kullanım fonksiyonu (Emergency using function)
Normal on-off klimalarda ısı sensörü error verdiğinde ön paneldeki display'de error kodu belirir ve klima
çalışmasını durdurur. Yeni model klimalarda bu özellik sayesinde error kodu belirdiğinde klima çalışmasını
sonlardırmaz ve acil ihtiyaç olasılığını dikkate alarak belli bir düzende çalışmasına devam eder.
Akıllı anti-soğuk üﬂeme fonksiyonu (Anti-cold-air function)
Normal on-off klimalarda evaporatör ısısı dikkate alınır ve ısı düştüğünde iç ünite fanı devreden çıkmazdı.
Bu özellik sayesinde oda ısısı dikkate alınarak ısı düştüğünde (örneğin 10°C’nin altına düştüğünde)
otomatik olarak düzenli aralıklarla iç ünite fanı devre dışı bırakılmaktadır.

dB

Sessiz çalışma (Silent mode)
Uzaktan kumandanın SILENCE tuşuna basıldığında iç ünite fanı sadece 20 dB (A) ses gücü seviyesinde
çalışır. Böylece daha sessiz bir ortam yaratılmış olur.
3D hava akışı (3D airﬂow)
Yatay ve dikey kanatçıkların kombinasyonu sayesinde üﬂenen havanın odanın her yerine eşit dağılımı
sağlanır. Böylelikle daha rahat bir ortam oluşur.

Kısa yol özelliği (Short cut function)
Mevcut ayarların yeniden ayarlanması ya da önceki ayarlara dönülmesi için kullanılır. Bu tuşa basılarak
tüm ayarlar (ısı, çalışma modu, üﬂeme hızı ve diğer fonksiyonlar) önceden kaydedilmiş konumlara geri
döndürülür. Short Cut tuşuna her basıldığında klima kaydedilen ayarlarda çalışmaya devam eder.
Böylelikle diğer kullanıcıların değiştirmiş olduğu ayarları silmenize gerek kalmaz. Ayarlamış olduğunuz
konumlarda çalışmaya devam eder.
8ºC sağlık tuşu (8ºC heating)
Soğuk dış hava koşullarında klimanın bulunduğu odada ısı 8°C’nin altına düştüğünde klima donma riskine
karşı otomatik olarak çalışmaya başlar. İç ünitenin ekranında, FP ifadesi gösterilir. Açma/Kapama,
bekleme, FP, mod, fan devri, yukarı ve aşağı düğmelerinden herhangi birine basıldığında FP fonksiyonu
iptal edilir.
Entegre düşey klapeler (Integrated vertical louver)
Düşey üﬂeme klapeleri kolayca üﬂeme yerinden çıkarılır ve böylece klapelerin, üﬂeme yapan fanın ve
iç şasenin kolayca temizliği sağlanır.
Soğutma (Cool) konumu
17-30ºC ortamı verimli bir şekilde soğutur. Ortamın havasını temizler, istenilen ısıda tutar.

Isıtma (Heat) konumu
17-30ºC ortamı verimli bir şekilde ısıtır. Ortamın havasını temizler, istenilen ısıda tutar.

Nem alma (Kurutma) konumu
Nem alma modu, ayarlanan sıcaklıkla asıl oda sıcaklığı arasındaki farka dayalı olarak, kurutma işlemini
otomatik olarak seçecektir. Soğutma ya da fan işletiminin tekrarlı biçimde açılması ve kapatılmasıyla
ortamdaki nem giderilirken ortam sıcaklığı düzenlenir. Nem alma konumunda klima, fan hızını otomatik
olarak çalıştırır ve düşük (low) hız kullanır.
Fan (Hava üﬂeme) konumu
Mekânın havasını temizler ve sirkülasyon sağlar. Isıtma, soğutma ve nem alma fonksiyonlarıyla birlikte kullanılır.
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Otomatik konum (Auto mode)
Klimayı auto moduna ayarladığınız zaman, hangi ısıyı seçtiğinize ve oda sıcaklığına bağlı olarak, klima
otomatik olarak soğutma, ısıtma, nem ve fan işletimine geçer; oda ısısını sizin ayarladığınız ısı etrafında
kontrol eder. İç mekân sıcaklığı klimada seçmiş olduğunuz ısı ayarına ulaştığı zaman, kompresör (motor)
durur, klima sadece fan konumuna geçer. İç mekân ısısındaki azalma ya da yükselmelerde kompresör
tekrar devreye girerek ortam ısısını ayarlanan sabit derecede tutar.
LCD uzaktan kumanda
Kablosuz LCD (Likit Kristal Ekran) uzaktan kumanda, bütün fonksiyonları parmaklarınızın ucuna sunar.
Uzaktan kumanda, sinyalleri modellerine göre 7-8 metre uzaklığa kadar algılar.
Zaman (Timer) ayarı
Klima zaman ayarıyla açılıp kapatılarak, mekâna gelindiğinde istenilen derece temin edilmiş olur. Bu
ayarla enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra klimanızın istediğiniz saatte çalışıp istediğiniz saatte
kapanmasını programlayabilirsiniz. Zamanlama (ayarlama) süresi 0-24 saattir.
Uyku (Sleep) konumu
Soğutma, ısıtma ya da auto modlarında sleep tuşuna basıldığında klima otomatik olarak soğutma
konumunda 2 saat için ısıyı her saat başında 1ºC yükseltir. Böylece uyku esnasında üşümenize neden olan
soğuk hava hissedilmez. Isıtma konumundaysa 2 saat için ısıyı her saat başı 1ºC düşürür ve fan hızı
otomatik olarak kontrol edilir. Cihaz 7 saat çalışmadan sonra otomatik olarak kapanır (Bu özellik bio,
iyonizer ve inverter modeller için geçerlidir).
Uyku 1 ve 2 konumu: Soğutma veya ısıtma modundayken uzaktan kumanda üzerindeki fonksiyon
düğmesine bastığınızda, uyku 1 veya uyku 2 modunu seçebilirsiniz.
Uyku 1 konumu: Klima otomatik olarak sıcaklığı ilk 2 saat boyunca her saatte 1 derece yükseltir
(soğutmada) ya da düşürür (ısıtmada), sonraki 6 saat boyunca sıcaklığı sabit tutar ardından uyku 1
modunu sonlandırır ve sıcaklığı otomatik olarak 1 derece düşürür (soğutmada) ya da yükseltir (ısıtmada).
Uyku 2 konumu: Soğutma modundayken uyku 2 modunu seçtiğinizde, klima 25ºC sıcaklıkta çalışır ve
sistem otomatik olarak sıcaklığı ilk 2 saat boyunca her saatte 1 derece yükseltir, ardından 7 saat boyunca
sabit tutar daha sonra da uyku 2 modunu sonlandırır. Isıtma modundayken uyku 2 modunu seçtiğinizde,
klima 22 derece sıcaklıkta çalışır ve sistem otomatik olarak sıcaklığı ilk 2 saat boyunca her saatte 1 derece
düşürür, ardından 7 saat boyunca sabit tutar daha sonra da uyku 2 modunu sonlandırır.
Kademeli fan hızı ayarı
Fan hızı otomatik (auto), düşük (low), orta (med) ve yüksek (high) olmak üzere 4 ayrı konumda seçilir.
Kumanda üzerindeki tuşa her basıldığında fan hızı ayarı otomatik olarak değişir. Hava dolaşımını değişik
fan hızı kademeleriyle sağlar.
Otomatik üﬂeme (Auto fan)
Odanın ısısına göre otomatik havalandırma (fan) hızını seçer. İlk çalışmada yüksek, istenilen dereceye
yaklaştıkça düşük hızla sessiz çalışma sağlar.
Hava üﬂeme açısı
Arzu edilen hava üﬂeme açısını sağlamak için kumanda üzerindeki bu tuşa basıldığında menfez salınım
açısı her basmada 6ºC’lik bir değişim hareketi yapar.
Filtre göstergesi
Filtrenin temizlenmesi gerektiğinde, iç ünitenin sağ alt kenarındaki ﬁltre göstergesi yanar.
Filtre temizlendikten sonra Reset butonuna basılır.
Otomatik dikey hava salınımı
Hava yönlendirici kanatlar otomatik olarak aşağı yukarı hareket ederek havayı ortama eşit şekilde dağıtır.
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Çocuk kilidi (Lock)
Kumanda üzerinden bu tuşa basıldığında geçerli olan tüm ayarlar kilitlenir ve uzaktan kumanda, üzerindeki
bu tuş dışındaki başka hiçbir komutu kabul etmez. Komutu iptal etmek için tekrar bu tuşa basmak yeterlidir.
Isı göstergesi
Klima çalışır durumdayken iç ünite ekran panelindeki göstergede ısı ayarları gösterilir.

Turbo çalışma
Bu özellik sayesinde klima bulunduğu mekânda kısa sürede soğutma işletimi yapar. Soğutma (Cool)
modunda kumanda üzerindeki turbo tuşuna basıldığında klima 20 dakika süreyle ortama güçlü soğukluk
verir. Özellikle sıcak yaz günlerinde bulunduğunuz ortam kısa sürede soğutulur ve rahat bir ortam
oluşturulur.
3 dakika gecikmeli çalışma
Mikro işlemci son verilen komutu hafızasında tutarak elektrik kesintisi sonrası çalışmayı 3 dakika geciktirir ve
ünitelere herhangi bir zarar gelmesini önler.
Ekonomik konumu
Soğutma, ısıtma ve auto modlarında ekonomik tuşuna basıldığında, klima fan hızını otomatik olarak kontrol
eder ve iç mekândaki aşırı soğuma, ısının çalıştırmaya başladıktan 1 saat sonra 1ºC, 2 saat sonra da toplam
2ºC yükseltilmesiyle önlenir. Böylece, bulunduğunuz mekândaki ısıyla ayarlanan sıcaklık arası dengelenir ve
ortamda üşümenize neden olan soğuk havanın hissedilmesi engellenir. Isıtma konumundaysa işlemin tersi
devreye girerek ortamın aşırı ısınması ilk 1. saatin sonunda 1ºC, 2. saatin sonunda da 2ºC düşürülerek engellenir.
Buz çözme
Isı çevrimi sırasında, dış mekân ısısının düşük, nemin de yüksek olmasıyla klimanın ısı verimliliğinde düşme
yaşandığı durumlarda dış mekân ünitesi üzerinde buz oluşabilir. Bu durumda klima ısıtma işlemini durdurur
ve otomatik olarak buz çözme işlemine başlar. Buz çözme süresi, dış mekân ısısına ve dış mekân ünitesinde
biriken buz miktarına göre 4 ile 10 dakika arasında değişebilir. Bu sırada iç ve dış mekân fanının çalışması durur.

Koruma konumları
Klimanız dört mevsim her türlü hava şartında kullanılabilmesi için otomatik olarak kendini koruyabilmektedir.
Bu koruma konumlarından bazıları aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
Çalışma fonksiyonu

İç / Dış ortam şartları

Problem

İç ünite
buzlanıyorsa

Koruma konumu

Soğutma ya da
nem alma
konumunda

Dış ortam sıcaklığı
düştüğünde

Soğutma ya da
nem alma
konumunda

Dış ortam sıcaklığı yükseldiğinde

İç ünite aşırı
ısınıyorsa

Kompresör durdurulur. Isınma normale dönünce
kompresör otomatik olarak çalışır.

Isıtma
konumunda

Dış ortam sıcaklığı düştüğünde

İç ünite
buzlanıyorsa

Kısa zaman aralıklarıyla ısıtmadan soğutmaya
geçer ve dış üniteyi buzlanmadan korur.
Bu koruma sırasında iç ünite üzerinde bulunan
çalışma ikazı (yeşil ışık) yanıp söner.

Isıtma
konumunda

Dış veya iç ortam sıcaklığı
aşırı yükseldiğinde

İç ünite aşırı
ısınıyorsa

Fan ve kompresör (motor) durdurulur. Isınma
normale döndüğünde otomatik olarak tekrar
çalışır.

İç ünite fanı ve kompresör (motor) durdurulur.
Buzlanma bittiğinde tekrar çalışma başlatılır.

93

Klimalar

Cool DC Inverter Klimalar

Cool DC Inverter Klimalar Teknik Tablosu
Model
Enerji sınıfı (Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri)

Nominal kapasite

A++/ A+ Wi-ﬁ Sistem
18.000
220-240V~ 50Hz, 1Ph

kW

2,547 (1,172-3,312)

3,387 (1,26-4,455)

5,300 (1,905-6,125)

W

100-1.270

110-1.720

150-2.350

A

0,4-5,5

0,5-7,5

0,7-10,2

kW

2,308 (0,82-3,722)

2,520 (1,066-4,865)

4,100 (1,427-6,741)

W

140-1.330

170-1.740

230-2.400

A

0,6-5,7

0,7-7,6

1,0-10,4

A++

A++

A++

6,7

6,6

6,8

A

A+

A+

3,9

4

4,1

1

1,2

1,8

9,5

10

13

472/360/254

564/497/224

810/720/540

Enerji verimlilik sınıfı
SEER

W/W

Enerji verimlilik sınıfı
SCOP

W/W

Çekilen max. akım

A

İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük Hız

m3/h

İç ünite ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük Hız

dB(A)

40x35x22

41x33x23

42,5x31,5x24

Boyutlar GxDxY

mm

717x193x302

805x193x302

964x222x325

Net ağırlık

Kg

7

8

11

1.900

2.000

2.200

m3/h

Dış ünite hava akışı

dB(A)

Dış ünite ses seviyesi
Boyutlar GxDxY

mm

Net ağırlık

Kg

Gaz cinsi

58

59

63

770x300x555

800x333x554

800x333x554

27

30

35

R410A

R410A

R410A

Rotary

Rotary

Rotary

Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

Kompresör tipi
Isıtma tipi

A++/ A+ Wi-ﬁ Sistem
12.000

L/h

Dış ünite

(S1ZMA/I18812)

A++/ A Wi-ﬁ Sistem

220-240V~ 50Hz, 1Ph

Nem alma kapasitesi

İç ünite

S1ZMX18812

Nominal kapasite
Nominal akım

Ortalama ısıtma

(S1ZMA/I12812)

Nominal akım
Isıtma

Sezonsal soğutma

S1ZMX12812

(S1ZMA/I09812)

9.000
Ph-V-Hz

Soğutma

S1ZMX09812

220-240V~ 50Hz, 1Ph

Sınıf
Frekans / Voltaj

iQ600

Enerji

Ortak özellikler
•
•
•
•
•

Siemens Inverter
klimalarla evinizin havası
daima temiz ve taze.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 W standby özelliği
Cold Catalyst Filter (Soğuk katalizör ﬁltresi)
Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
Sleep (Uyku) konumu
Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma
fonksiyonu)
Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma
özelliği)
Louver Position Memory Function (Üﬂeme konum ayarı)
Refrigerant Leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
Intelligent Anti-cold-air Function (Akıllı anti soğuk üﬂeme fonksiyonu)
Emergency Using Function (Acil kullanım fonksiyonu)
Wide Operation Range (Geniş operasyon alanı)
Low Ambient Cooling (Düşük ortam ısısında soğutma)
Temperature Compensation (Isı eşitleme sistemi)
12 Grades Indoor Fan Speeds (12 farklı iç ünite fan hızı)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turbo çalışma (Soğutmada)
5 Grades Outdoor Speeds (5 farklı dış ünite fan hızı)
Follow-me (Takip et tuşu)
High Density Filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz ﬁltre)
Self Cleaning (Otomatik iç ünite temizleme özelliği)
8 derece sağlık tuşu
Uzaktan kumanda
Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı 17°C-30°C
Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
Buz çözme özelliği
Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üﬂeme tekniği)
Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
Fan hızı ayarı
Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Fan/Auto konumları

Çalışma değerleri
İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) -15°C~50°C / -15°C~30°C
S1ZMX09812 (S1ZMI09812) iç ünite ile (S1ZMA09812) dış üniteyi içerir./ S1ZMX12812 (S1ZMI12812) iç ünite ile (S1ZMA12812) dış üniteyi içerir./ S1ZMX18812 (S1ZMI18812) iç ünite ile
(S1ZMA18812) dış üniteyi içerir.
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Klimalar

Silent DC Inverter Klimalar

Silent DC Inverter Klimalar

Silent DC Inverter Klimalar Teknik Tablosu

iQ600

Enerji

Model
Enerji sınıfı (Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri)
Sınıf

A++/ A+

A++/ A

12.000

Sınıf

18.000

24.000

W

90-1.270

100-1.740

Nominal akım

A

0,4-5,5

0,4-7,5

Nominal kapasite

kW

2,568 (0,908-3,751)

2,777 (1,084-4,923)

W

140-1.340

170-1.760

A

0,6-5,8

0,7-7,6

A++

A++

7,5

6,4

A+

A+

4,4

4

Enerji verimlilik sınıfı
SEER

W/W

Enerji verimlilik sınıfı
SCOP

W/W

Nem alma kapasitesi

L/h

Çekilen max. akım

A

İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük Hız

m3/h

İç ünite ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük Hız

dB(A)

•
•
•
•
•
•
•
•

Nominal kapasite
Isıtma
Nominal akım

kW

4,000 (1,427-6,741)

5,803(2,198-9,290)

W

230-2.400

320-3.320

A

1,0-10,4

1,4-14,4

A++

A++

6,4

6,3

Enerji verimlilik sınıfı
SEER

W/W

Enerji verimlilik sınıfı
SCOP

A+

A

W/W

4,1

3,9

L/h

1,8

2,6

A

m3/h

İç ünite ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük Hız

dB(A)

8

8

1.900

2.000

İç ünite

Boyutlar GxDxY

43/33/23

48/43/32

965x215x319

1080x226x335

11

13

2.200

2.700

Dış ünite ses seviyesi

dB(A)

63

66
914x376x707

58

60

842x322x555

871x365x555

Net ağırlık

Kg

27

29

Dış ünite

R410A

R410A

Rotary

Rotary

Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

Kg

17
1060/830/610

m3/h

mm

Net ağırlık

mm

13
750/501/417

Dış ünite hava akışı

Boyutlar GxDxY

Boyutlar GxDxY

mm

800x333x554

Net ağırlık

Kg

35

48,4

Gaz cinsi

R410A

R410A

Kompresör tipi

Rotary

Rotary

Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

Isıtma tipi

Ortak özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turbo çalışma (Soğutmada)
5 Grades Outdoor Speeds (5 farklı dış ünite fan hızı)
Eco mod
High Density Filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz ﬁltre)
Uzaktan kumanda
Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı 17°C-30°C
Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
Buz çözme özelliği
Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üﬂeme tekniği)
Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
Fan hızı ayarı
Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Auto konumları
Follow-me (Takip et tuşu)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 W standby özelliği
Cold Catalyst Filter (Soğuk katalizör ﬁltresi)
Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
Sleep (Uyku) konumu
Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma
fonksiyonu)
Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma
özelliği)
Louver Position Memory Function (Üﬂeme konum ayarı)
Refrigerant Leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
Intelligent Anti-cold-air Function (Akıllı anti soğuk üﬂeme fonksiyonu)
Emergency Using Function (Acil kullanım fonksiyonu)
Wide Operation Range (Geniş operasyon alanı)
Low Ambient Cooling (Düşük ortam ısısında soğutma)
Temperature Compensation (Isı eşitleme sistemi)
12 Grades Indoor Fan Speeds (12 farklı iç ünite fan hızı)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turbo çalışma (Soğutmada)
5 Grades Outdoor Speeds (5 farklı dış ünite fan hızı)
Eco mod
High Density Filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz ﬁltre)
Uzaktan kumanda
Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı 17°C-30°C
Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
Buz çözme özelliği
Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üﬂeme tekniği)
Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
Fan hızı ayarı
Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Auto konumları
Follow-me (Takip et tuşu)

Çalışma değerleri

Çalışma değerleri

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) -15°C~50°C / -15°C~30°C

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) -15°C~50°C / -15°C~30°C

S1ZMX09809 (S1ZMI09809) iç ünite ile (S1ZMA09809) dış üniteyi içerir./ S1ZMX12809 (S1ZMI12809) iç ünite ile (S1ZMA12809) dış üniteyi içerir.
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1,0-13,5

İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük Hız

Ortak özellikler

•

0,7-10,2

Çekilen max. akım

Kg

1 W standby özelliği
Cold Catalyst Filter (Soğuk katalizör ﬁltresi)
Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
Sleep (Uyku) konumu
Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma
fonksiyonu)
Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma
özelliği)
Louver Position Memory Function (Üﬂeme konum ayarı)
Refrigerant Leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
Intelligent Anti-cold-air Function (Akıllı anti soğuk üﬂeme fonksiyonu)
Emergency Using Function (Acil kullanım fonksiyonu)
Wide Operation Range (Geniş operasyon alanı)
Low Ambient Cooling (Düşük ortam ısısında soğutma)
Temperature Compensation (Isı eşitleme sistemi)
12 Grades Indoor Fan Speeds (12 farklı iç ünite fan hızı)

230-3.110

A

520/460/270

Net ağırlık

Isıtma tip

•
•
•
•
•

Nominal akım

420/310/240

39/35/24

Kompresör tipi

150-2.350

Nem alma kapasitesi

802x189x297

Gaz cinsi

6,839(2,667-8,089)

W

10

37/33/23

Dış ünite ses seviyesi

220-240V~ 50Hz, 1Ph

5,300 (1,905-6,125)

1,2

722x187x290

dB(A)

Soğutma

Ortalama ısıtma

220-240V~ 50Hz, 1Ph

kW

Ph-V-Hz
Nominal kapasite

1

mm
m3/h

Frekans / Voltaj

Sezonsal soğutma

S1ZMX24809
(S1ZMA/I24809)

S1ZMX18809
(S1ZMA/I18809)

Model

9,5

Boyutlar GxDxY

Dış ünite hava akışı

Dış ünite

Enerji sınıfı (Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri)

9.000

3,537 (1,377-4,513)

Nominal akım

İç ünite

A++/ A+
220-240V~ 50Hz, 1Ph

Isıtma

Ortalama ısıtma

A++/ A+

2,791 (1,230-3,311)

Soğutma

Sezonsal soğutma

S1ZMX12809
(S1ZMA/I12809)

220-240V~ 50Hz, 1Ph

Ph-V-Hz
Nominal kapasite

iQ600

Enerji

S1ZMX09809
(S1ZMA/I09809)

kW

Frekans / Voltaj

Silent DC Inverter Klimalar Teknik Tablosu

S1ZMX18809 (S1ZMI18809) iç ünite ile (S1ZMA18809) dış üniteyi içerir./ S1ZMX24809 (S1ZMI24809) iç ünite ile (S1ZMA24809) dış üniteyi içerir.
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Comfort DC Inverter Klimalar

Comfort DC Inverter Klima

Comfort DC Inverter Klima Teknik Tablosu

iQ500

Enerji

S1ZMX09604
(S1ZMA/09604)

Model

Model

iQ500

Enerji

S1ZMX12624
(S1ZMA/I12624)

S1ZMX18624
(S1ZMA/I18624)

S1ZMX24624
(S1ZMA/I24624)

Enerji sınıfı (Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri)

A+/ A+

Enerji sınıfı (Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri)

A++/ A+

A++/ A+

A+/ A+

Sınıf

9.000

Sınıf

12.000

18.000

24.000

Frekans / Voltaj
Nominal kapasite
Soğutma
Nominal akım
Nominal kapasite
Isıtma
Nominal akım
Sezonsal soğutma
Ortalama ısıtma

Ph-V-Hz

220-240V~50Hz, 1Ph

Btu/h

9.000 (4.200~11.300)

W

100-1.270

A

0,4~5,5

Btu/h

SEER

130-1.330

A

0,6-5,8
A+

W/W

A+

Soğutma
Nominal akım
Nominal kapasite
Isıtma
Nominal akım
Sezonsal soğutma
Ortalama ısıtma

220-240V~ 50Hz, 1Ph

4,906 (1,817~6,125)

6,862 (2,667~7,883)

W

100-1.710

140-2.360

240-3.030

A

0,4-7,4

0,6-10,3

1,0-13,2

kW

2,546 (1,202~4,865)

4,195 (1,377~6,740)

5,450 (1,612~8,792)

W

180-1.740

200-2.410

260-3.140

A

0,8-7,6

0,9-10,5

1,1-13,7

A++

A++

A+

6,6

6,5

5,8

A+

A+

A+

W/W

4,2

4,1

4

1,2

1,8

2,6

Enerji verimlilik sınıfı
SEER

W/W

Enerji verimlilik sınıfı
SCOP

Nem alma kapasitesi

L/h

9,5

İç ünite ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük Hız

dB(A)

Çekilen max. akım

A

430/320/230

İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük Hız

m3/h

38/31/26

İç ünite ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük Hız

dB(A)

Boyutlar GxDxY

mm

715x188x250

Net ağırlık

Kg

6,5

Dış ünite hava akışı

m3/h

1.900

Dış ünite ses seviyesi

dB(A)

55

Boyutlar GxDxY

mm

842x322x555

Net ağırlık

Kg

26,6

İç ünite

Dış ünite
Gaz cinsi

Kompresör tipi

Rotary

Kompresör tipi

Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

mm

10

11,5

17

485/390/310

610/460/360

960/820/650

36/29/23

36/29/23

43/37/31

800x188x275

940x205x275

1045x235x315

Kg
m3/h
dB(A)

Boyutlar GxDxY

mm

Net ağırlık

Kg

Isıtma tipi

7,4

9

12

2.000

2.100

2.700

55

57

59

871x365x554

871x365x554

914x376x707

29,1

37,8

48,4

R410A

R410A

R410A

Rotary

Rotary

Rotary

Heat-Pump (ısıtma/soğutma) Heat-Pump (ısıtma/soğutma) Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

Ortak özellikler

Ortak özellikler
1 W standby özelliği
Cold Catalyst Filter (Soğuk katalizör ﬁltresi)
Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
Sleep (Uyku) konumu
Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma
fonksiyonu)
Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma
özelliği)
Louver Position Memory Function (Üﬂeme konum ayarı)
Refrigerant Leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
Intelligent Anti-cold-air Function (Akıllı anti soğuk üﬂeme fonksiyonu)
Emergency Using Function (Acil kullanım fonksiyonu)
Low Ambient Cooling (Düşük ortam ısısında soğutma)
Temperature Compensation (Isı eşitleme sistemi)
12 Grades Indoor Fan Speeds (12 farklı iç ünite fan hızı)

Net ağırlık

Dış ünite ses seviyesi

R410A

Isıtma tipi

Boyutlar GxDxY

Dış ünite hava akışı

Gaz cinsi

•
•
•
•
•
•
•

220-240V~ 50Hz, 1Ph

3,505 (1,290~4,455)

1,0

A

•

220-240V~50Hz, 1Ph

L/h

m3/h

•
•
•
•
•

Ph-V-Hz
kW

4,0

İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük Hız

Dış ünite

Nominal kapasite

W/W

Çekilen max. akım

İç ünite

6,0

Enerji verimlilik sınıfı
SCOP

Frekans / Voltaj

10,000 (2900~12700)

W
Enerji verimlilik sınıfı

Nem alma kapasitesi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turbo çalışma (Soğutmada)
5 Grades Outdoor Speeds (5 farklı dış ünite fan hızı)
İyonizer
High Density Filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz ﬁltre)
Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı 17°C-30°C
Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
Buz çözme özelliği
Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üﬂeme tekniği)
Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Fan/Auto konumları
Follow-me (Takip et tuşu)
Self Cleaning (Otomatik iç ünite temizleme özelliği)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 W standby özelliği
Cold Catalyst Filter (Soğuk katalizör ﬁltresi)
Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
Sleep (Uyku) konumu
Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma
fonksiyonu)
Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma
özelliği)
Louver Position Memory Function (Üﬂeme konum ayarı)
Refrigerant Leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
Intelligent Anti-cold-air Function (Akıllı anti soğuk üﬂeme fonksiyonu)
Emergency Using Function (Acil kullanım fonksiyonu)
Wide Operation Range (Geniş operasyon alanı)
Low Ambient Cooling (Düşük ortam ısısında soğutma)
Temperature Compensation (Isı eşitleme sistemi)
12 Grades Indoor Fan Speeds (12 farklı iç ünite fan hızı)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turbo çalışma (Soğutmada)
5 Grades Outdoor Speeds (5 farklı dış ünite fan hızı)
İyonizer
High Density Filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz ﬁltre)
Uzaktan kumanda
Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı 17°C-30°C
Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
Buz çözme özelliği
Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üﬂeme tekniği)
Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
Fan hızı ayarı

Çalışma değerleri

Çalışma değerleri

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) -15°C~50°C / -15°C~30°C

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) -15°C~50°C / -15°C~30°C

S1ZMX09604 (S1ZMI09604) iç ünite ile (S1ZMA09604) dış üniteyi içerir.
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S1ZMX12624 (S1ZMI12624) iç ünite ile (S1ZMA12624) dış üniteyi içerir./ S1ZMX18624 (S1ZMI18624) iç ünite ile (S1ZMA18624) dış üniteyi içerir./ S1ZMX24624 (S1ZMI24624) iç ünite ile
(S1ZMA24624) dış üniteyi içerir.
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Cool Fresh DC Inverter Klimalar Teknik Tablosu
Model

iQ300

Enerji

S1ZMX12406 (S1ZMA/I12406)

A++/ A+

A++/ A+

Enerji sınıfı (Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri)
Sınıf

Sınıf
Ph-V-Hz
Nominal kapasite

12.000
220-240V~ 50Hz, 1Ph

2,638(1,026-3,224)

3,517(1,084-4,103)

100-1.240

100-1.580

Nominal kapasite

0,4-5,4

0,4-6,9

kW

2,931(0,821-3,370)

3,810(0,879-4,220)

W

120-1.200

130-1.510

A

0,5-5,2

0,6-6,6

A++

A++

W/W

6,1

6,1

A+

A+

W/W

4,0

4,0

L/h

1,0

1,2

Nem alma kapasitesi

Enerji verimlilik sınıfı
SEER
Enerji verimlilik sınıfı
SCOP

S1ZMX24406 (S1ZMA/I24406)

A++/ A+

A++/ A+

18.000

24.000

220-240V~ 50Hz, 1Ph

220-240V~ 50Hz, 1Ph

kW

5,275(1,817-6,125)

7,034(2,667-7,884)

W

140-2.360

240-3.030

A

0,61-10,26

1,0-13,2

Nominal kapasite

kW

5,569(1,377-6,741)

7,327(1,612-8,792)

W

200-2.410

260-3.140

A

0,87-10,48

1,1-13,7

A++

A++

W/W

6,7

6,1

A+

A+

W/W

4,1

4,0

L/h

1,8

2,6

Nominal akım

Ortalama ısıtma

S1ZMX18406 (S1ZMA/I18406)

Nominal akım
Isıtma

Sezonsal soğutma

iQ300

Enerji

Ph-V-Hz

Soğutma

A

Nem alma kapasitesi

Enerji verimlilik sınıfı
SEER
Enerji verimlilik sınıfı
SCOP

Çekilen max. akım

A

9,5

10

Çekilen max. akım

A

13

17

İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük Hız

m3/h

420/320/270

570/470/370

İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük Hız

m3/h

840/680/540

980/800/640

İç ünite ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük Hız

dB(A)

40/34/29.5

41/36/28

İç ünite ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük Hız

dB(A)

42,5/37/33

45/39/34
1040x220x327

İç ünite

Boyutlar GxDxY

mm

715x194x285

805x194x285

Net ağırlık

Kg

6,8

7,2

1.800

1.800

m3/h

Dış ünite hava akışı

61

61

Boyutlar GxDxY

dB(A)
mm

770x300x555

770x300x555

Net ağırlık

Kg

25,2

25,5

Dış ünite ses seviyesi
Dış ünite

İç ünite

Dış ünite

R410A

R410A

Kompresör tipi

Rotary

Rotary

Kompresör tipi

Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

•
•
•
•
•
•
•
•

957x213x302

Kg

10,5

11,9

m3/h

2.200

2.700

dB(A)
Boyutlar GxDxY

mm

Net ağırlık

Kg

Isıtma tipi

63

65

800x333x554

845x363x702

35,1

48,4

R410A

R410A

Rotary

Rotary

Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

Ortak özellikler

Ortak özellikler
1 W standby özelliği
Washable Filter (Yıkanabilir ﬁltre)
Cold Catalyst Filter (Soğuk katalizör ﬁltresi)
Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
Sleep (Uyku) konumu
Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma
fonksiyonu)
Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma
özelliği)
Louver Position Memory Function (Üﬂeme konum ayarı)
Refrigerant Leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
Intelligent Anti-cold-air Function (Akıllı anti soğuk üﬂeme fonksiyonu)
Emergency Using Function (Acil kullanım fonksiyonu)
Wide Operation Range (Geniş operasyon alanı)
Low Ambient Cooling (Düşük ortam ısısında soğutma)
Temperature Compensation (Isı eşitleme sistemi)

mm

Net ağırlık

Dış ünite ses seviyesi

Gaz cinsi

•
•
•
•
•
•

Boyutlar GxDxY

Dış ünite hava akışı

Gaz cinsi

Isıtma tipi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 Grades Indoor Fan Speeds (12 farklı iç ünite fan hızı)
Turbo çalışma (Soğutmada)
5 Grades Outdoor Speeds (5 farklı dış ünite fan hızı)
High Density Filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz ﬁltre)
Uzaktan kumanda
Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı 17°C-30°C
Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
Buz çözme özelliği
Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üﬂeme tekniği)
Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
Fan hızı ayarı
Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Fan/Auto konumları

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 W standby özelliği
Washable Filter (Yıkanabilir ﬁltre)
Cold Catalyst Filter (Soğuk katalizör ﬁltresi)
Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
Sleep (Uyku) konumu
Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma
fonksiyonu)
Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma
özelliği)
Louver Position Memory Function (Üﬂeme konum ayarı)
Refrigerant Leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
Intelligent Anti-cold-air Function (Akıllı anti soğuk üﬂeme fonksiyonu)
Emergency Using Function (Acil kullanım fonksiyonu)
Wide Operation Range (Geniş operasyon alanı)
Low Ambient Cooling (Düşük ortam ısısında soğutma)
Temperature Compensation (Isı eşitleme sistemi)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 Grades Indoor Fan Speeds (12 farklı iç ünite fan hızı)
Turbo çalışma (Soğutmada)
5 Grades Outdoor Speeds (5 farklı dış ünite fan hızı)
High Density Filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz ﬁltre)
Uzaktan kumanda
Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı 17°C-30°C
Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
Buz çözme özelliği
Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üﬂeme tekniği)
Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
Fan hızı ayarı
Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Fan/Auto konumları

Çalışma değerleri

Çalışma değerleri

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) -15°C~50°C / -15°C~30°C

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) -15°C~50°C / -15°C~30°C

S1ZMX09406 (S1ZMI09406) iç ünite ile (S1ZMA09406) dış üniteyi içerir./ S1ZMX12406 (S1ZMI12406) iç ünite ile (S1ZMA12406) dış üniteyi içerir.
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Frekans / Voltaj

Nominal kapasite
Nominal akım

Ortalama ısıtma

9.000
220-240V~ 50Hz, 1Ph

Nominal akım
Isıtma

Sezonsal soğutma

kW
W

Soğutma

Model

S1ZMX09406 (S1ZMA/I09406)

Enerji sınıfı (Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri)
Frekans / Voltaj

Cool Fresh DC Inverter Klimalar Teknik Tablosu

S1ZMX18406 (S1ZMI18406) iç ünite ile (S1ZMA018406) dış üniteyi içerir./ S1ZMX24406 (S1ZMI24406) iç ünite ile (S1ZMA24406) dış üniteyi içerir.
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Cool Fresh DC Inverter Klimalar Teknik Tablosu
Model

iQ300

Enerji

S1ZMX12405 (S1ZMA/I12405)

A+/ A+

A+/ A+

Enerji sınıfı (Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri)
Sınıf

9.000

12.000

Ph-V-Hz

220-240V~ 50Hz, 1Ph

220-240V~ 50Hz, 1Ph

kW

2,547 (1,025~3,224)

3,424 (1,084~4,103)

Sınıf
Nominal kapasite

W

Soğutma

Ortalama ısıtma

100-1.580

A

0,4-5,4

0,4-6,9

Nominal kapasite

kW

2,381 (0,82~3,37)

2,227 (0,88~4,22)

W

120-1.200

130-1.510

A

0,5-5,2

0,6-6,6

A+

A+

6

5,7

Nominal akım
Sezonsal soğutma

100-1.240

Nominal akım
Isıtma
Enerji verimlilik sınıfı
SEER

W/W

Enerji verimlilik sınıfı
SCOP

Nem alma kapasitesi

Frekans / Voltaj
Nominal kapasite
Soğutma

A+

A+

4

4

L/h

1

1,2

Nem alma kapasitesi

Ortalama ısıtma

S1ZMX24405 (S1ZMA/I24405)

A++/ A

A+/ A

18.000

24.000

Ph-V-Hz

220-240V~ 50Hz, 1Ph

220-240V~ 50Hz, 1Ph

kW

5,300 (1,817~6,125)

6,935 (2,667~7,884)

W

140-2.360

240-3.030

A

0,6-10,3

1,0-13,2

Nominal kapasite

kW

4,300 (1,377~6,740)

5,298 (1,612~8,792)

W

200-2.410

260-3.140

A

0,9-10,5

1,1-13,7

Nominal akım

W/W

S1ZMX18405 (S1ZMA/I18405)

Nominal akım
Isıtma

Sezonsal soğutma

iQ300

Enerji

Enerji verimlilik sınıfı
SEER

A++

A+

W/W

6,6

5,9

A

A

W/W

3,9

3,8

L/h

1,8

2,6

Enerji verimlilik sınıfı
SCOP

Çekilen max. akım

A

9,5

10

Çekilen max. akım

A

13

17

İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük Hız

m3/h

420/320/270

570/470/370

İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük Hız

m3/h

840/680/540

980/800/640

İç ünite ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük Hız

dB(A)

40/34/29,5

41/36/28

İç ünite ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük Hız

dB(A)

42,5/37/23,5

45/39/34

Boyutlar GxDxY

mm

957x213x302

1040x220x327

Net ağırlık

Kg

11

12

2.200

2.700

İç ünite

Boyutlar GxDxY

mm

715x194x285

805x194x285

Net ağırlık

Kg

7

7

1.800

1.800

m3/h

Dış ünite hava akışı

60

59

Boyutlar GxDxY

dB(A)
mm

842x322x555

842x322x555

Net ağırlık

Kg

25

25

Dış ünite ses seviyesi
Dış ünite

İç ünite

Dış ünite

R410A

R410A

Kompresör tipi

Rotary

Rotary

Kompresör tipi

Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boyutlar GxDxY

mm

Net ağırlık

Kg

Isıtma tipi

63

65

800x333x554

914x376x707

35,1

48,4

R410A

R410A

Rotary

Rotary

Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

Ortak özellikler

Ortak özellikler
1 W standby özelliği
Cold Catalyst Filter (Soğuk katalizör ﬁltresi)
Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
Sleep (Uyku) konumu
Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma
fonksiyonu)
Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma
özelliği)
Louver Position Memory Function (Üﬂeme konum ayarı)
Refrigerant Leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
Intelligent Anti-cold-air Function (Akıllı anti soğuk üﬂeme fonksiyonu)
Emergency Using Function (Acil kullanım fonksiyonu)
Wide Operation Range (Geniş operasyon alanı)
Low Ambient Cooling (Düşük ortam ısısında soğutma)
Temperature Compensation (Isı eşitleme sistemi)
12 Grades Indoor Fan Speeds (12 farklı iç ünite fan hızı)

dB(A)

Dış ünite ses seviyesi

Gaz cinsi

•
•
•
•
•

m3/h

Dış ünite hava akışı

Gaz cinsi

Isıtma tipi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turbo çalışma (Soğutmada)
5 Grades Outdoor Speeds (5 farklı dış ünite fan hızı)
High Density Filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz ﬁltre)
Uzaktan kumanda
Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı 17°C-30°C
Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
Buz çözme özelliği
Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üﬂeme tekniği)
Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
Fan hızı ayarı
Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Fan/Auto konumları

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 W standby özelliği
Cold Catalyst Filter (Soğuk katalizör ﬁltresi)
Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
Sleep (Uyku) konumu
Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma
fonksiyonu)
Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma
özelliği)
Louver Position Memory Function (Üﬂeme konum ayarı)
Refrigerant Leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
Intelligent Anti-cold-air Function (Akıllı anti soğuk üﬂeme fonksiyonu)
Emergency Using Function (Acil kullanım fonksiyonu)
Wide Operation Range (Geniş operasyon alanı)
Low Ambient Cooling (Düşük ortam ısısında soğutma)
Temperature Compensation (Isı eşitleme sistemi)
12 Grades Indoor Fan Speeds (12 farklı iç ünite fan hızı)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turbo çalışma (Soğutmada)
5 Grades Outdoor Speeds (5 farklı dış ünite fan hızı)
High Density Filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz ﬁltre)
Uzaktan kumanda
Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı 17°C-30°C
Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
Buz çözme özelliği
Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üﬂeme tekniği)
Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
Fan hızı ayarı
Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Fan/Auto konumları

Çalışma değerleri

Çalışma değerleri

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) -15°C~50°C / -15°C~30°C

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) -15°C~50°C / -15°C~30°C

S1ZMX09405 (S1ZMI09405) iç ünite ile (S1ZMA09405) dış üniteyi içerir./ S1ZMX12405 (S1ZMI12405) iç ünite ile (S1ZMA12405) dış üniteyi içerir.
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Model

S1ZMX09405 (S1ZMA/I09405)

Enerji sınıfı (Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri)
Frekans / Voltaj

Cool Fresh DC Inverter Klimalar Teknik Tablosu

S1ZMX18405 (S1ZMI18405) iç ünite ile (S1ZMA18405) dış üniteyi içerir./ S1ZMX24405 (S1ZMI24405) iç ünite ile (S1ZMA24405) dış üniteyi içerir.
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Siemens salon tipi
klimalarla salonunuzun
havasını anında değiştirin.

104

105

Klimalar

Klimalar

Inverter Salon Tipi Klima

On-Off Salon Tipi Klima

On-Off Salon Tipi Klima Teknik Tablosu

iQ500

Enerji

Inverter Salon Tipi Klima Teknik Tablosu

iQ500

Enerji

S1ZMX24004 (S1ZMA/I24004)

Model
S1ZMX42006 (S1ZMA/I42006)

Model

A+/A

Enerji sınıfı ( Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri )
F/D

Enerji sınıfı (Soğutma/Isıtma konumundaki enerji değerleri)

42.300

Sınıf
Frekans / Voltaj

V-Hz-ph
Nominal kapasite

Soğutma

Nominal akım

Frekans / Voltaj

380-415V, 50Hz, 3Ph Trifaze

kW

12,4

W

5.388

A

9,1

Enerji verimlilik sınıfı
W/W

Nominal kapasite

kW

14,3+3,52

W

4.987+3.750

Soğutma

A

8,4+5,3

Nominal akım

W/W

Çekilen max. akım

A

İç ünite hava debisi Yüksek/Düşük Hız

m3/h

1.727/1.524

İç ünite ses seviyesi Yüksek/Düşük Hız

dB(A)

53,8/50,3

•
•
•
•

10,2
A+

W/W

5,8

Nominal kapasite

kW

6,015

W

2.117

A

9,2

Nominal akım

A
W/W

3,8

Nem alma kapasitesi

L/h

2,6

Çekilen max. akım

A

14

İç ünite hava debisi Yüksek/Düşük Hız

m3/h

1230/1080/978

İç ünite ses seviyesi Yüksek/Düşük Hız

dB(A)

49,5/46/43,5

11+5,3

Boyutlar GxDxY

mm

540x410x1825

Net ağırlık

Kg

55

dB(A)

62,9

Boyutlar GxDxY

mm

900x350x1170

Net ağırlık

Kg

93,2

Boyutlar GxDxY

mm

500x315x1700

Net ağırlık

Kg

37,5

Dış ünite hava akışı

m /h

2.700

Dış ünite ses seviyesi

dB(A)

65

İç ünite

Dış ünite

Gaz cinsi

R410A

Gaz cinsi

Kompresör tipi

Scroll

Kompresör tipi

Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

3

Boyutlar GxDxY

mm

Net ağırlık

Kg

Isıtma tipi

845x363x702
49
R410A
Rotary
Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

Ortak Özellikler

Ortak Özellikler

•

A

5

Dış ünite

Metal Electrical Control Box (Metal elektrik kontrol paneli)
Washable Filter (Yıkanabilir ﬁltre)
Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
Sleep (Uyku) konumu
Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma
fonksiyonu)
Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma
özelliği)
Auxiliary Electric Heater (Ek ısıtıcı)
Turbo çalışma (Soğutmada)
Uzaktan kumanda
Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı 17ºC-30ºC

2.345

SEER

SCOP

İç ünite

•
•
•
•
•

W

2,89

L/h

Isıtma tipi

6,755

Enerji verimlilik sınıfı

D

Nem alma kapasitesi

Dış ünite ses seviyesi

kW

2,31

Enerji verimlilik sınıfı
SCOP

Nominal akım

220~240V, 50Hz,1Ph Monofaze

Enerji verimlilik sınıfı

Isıtma
Isıtma

V-Hz-ph
Nominal kapasite

F

SEER

23.048

Sınıf

•
•
•
•
•
•
•
•

Isı ayar göstergesi
Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
Defrost Indication Feature (Buz çözme özelliği)
Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üﬂeme tekniği)
Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
Fan hızı ayarı
Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Fan/Auto konumları

Çalışma değerleri

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Independent Dehumidiﬁcation (Nem alma)
Sleep (Uyku) konumu
Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
Low Ambient Cooling (Düşük ortam ısısında soğutma)
Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma
özelliği)
Louver Position Memory Function (Üﬂeme konum ayarı)
Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma
fonksiyonu)
Refrigerant Leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
Turbo çalışma (Soğutmada)
Uzaktan kumanda
Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı 17ºC-30ºC

•
•
•
•
•
•
•

Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
Defrost Indication Feature (Buz çözme özelliği)
Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üﬂeme tekniği)
Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
Fan hızı ayarı
Isıtma/Soğutma/Fan/Auto konumları

Çalışma değerleri
İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) -15°C~50°C / -15°C~24°C

İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 18°C~43°C / -7°C~24°C
S1ZMX24004 (S1ZMI24004) iç ünite ile (S1ZMA24004) dış üniteyi içerir.
S1ZMX42006 (S1ZMI42006) iç ünite ile (S1ZMA42006) dış üniteyi içerir.
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Klimalar

Termosifonlar

Inverter Salon Tipi Klima

Termosifonlar

Inverter Salon Tipi Klima Teknik Tablosu

iQ600

Enerji

Enerji sınıfı ( Soğutma/ Isıtma konumundaki enerji değerleri )

A+/A+

Sınıf

48.000

Frekans / Voltaj

V-Hz-ph
Nominal kapasite

Nominal akım

kW

14,0 (3,96~14,95)

W

1.180~5.850

A

2,2~9,9

SEER

W/W

Nominal kapasite

kW

11,1 (2,43~17)

W

1.065~5.450

A

2,0~9,2

Nominal akım

SCOP

DG 80015 TR

iQ300

5,9

A+
W/W

4

Nem alma kapasitesi

L/h

5,3

Çekilen max. akım

A

13

İç ünite hava debisi Yüksek/Düşük Hız

m3/h

2150/1850/1450

İç ünite ses seviyesi Yüksek/Düşük Hız

dB(A)

53/48/44

Boyutlar GxDxY

mm

600x455x1934

Net ağırlık

Kg

62

Dış ünite hava akışı

m3/h

6.800

Dış ünite ses seviyesi

dB(A)

72

Dış ünite

iQ300

A+

Enerji verimlilik sınıfı

İç ünite

DG 65015 TR

380~415V, 50Hz,3Ph Trifaze

Enerji verimlilik sınıfı

Isıtma

iQ300

S1ZMX42008 (S1ZMA/I42008)

Model

Soğutma

DG 50015 TR

Boyutlar GxDxY

mm

Net ağırlık

Kg

952x415x1333
108
R410A

Gaz cinsi

Rotary

Kompresör tipi
Isıtma tipi

Heat-Pump (ısıtma/soğutma)

Özellikler
• Timer (Zaman ayarı) 0-24 saat arası
• Sleep (Uyku) konumu
• Self-diagnosis and Auto-protection (Hata teşhis ve otomatik koruma
fonksiyonu)
• Auto Restart Function (Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma
özelliği)
• Louver Position Memory Function (Üﬂeme konum ayarı)
• Independent Dehumidiﬁcation (Nem alma)
• Low Ambient Cooling (Düşük ortam ısısında soğutma)
• Refrigerant Leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
• Turbo çalışma (Soğutmada)
• Uzaktan kumanda
• Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı 17ºC-30ºC

•
•
•
•
•
•
•

Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
Buz çözme özelliği
Two-Direction Air Vane Technology (İki yönlü üﬂeme tekniği)
Otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
Otomatik ya da manuel hava dağıtımı
Fan hızı ayarı
Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Fan/Auto konumları

Çalışma değerleri
İç ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 17°C~32°C / 0~30°C, Dış ünite (soğutma işletimi/ısıtma işletimi) 18°C~43°C / -7°C~24°C

50 L

65 L

80 L

• Kapasite: 65 l
• 65°C’de genel enerji tüketimi:
0,94 kwh/24h
• Maks. güçte 60°C’ye kadar ısıtma
süresi: 95 dk
• Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde
edilen 40°C’lik su miktarı: 130 l
• Net ağırlık: 22 kg

• Kapasite: 80 l
• 65°C’de genel enerji tüketimi:
1,02 kwh/24h
• Maks. güçte 60°C’ye kadar ısıtma
süresi: 119 dk
• Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde
edilen 40°C’lik su miktarı: 150,8 l
• Net ağırlık: 26 kg

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Kapasite: 50 l
• 65°C’de genel enerji tüketimi:
0,86 kwh/24h
• Maks. güçte 60°C’ye kadar ısıtma
süresi: 67 dk
• Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde
edilen 40°C’lik su miktarı: 75,5 l
• Net ağırlık: 19 kg

ORTAK ÖZELLİKLER
• Çok fonksiyonlu renkli LCD ekran
• 1800 W ısıtıcı gücü
• Anlık su sıcaklığı ve istenilen su sıcaklığı her an display’den okunabilir
• Ekranda hata kodu gösterme
• Eco enerji tasarruf konumu
• 230V-50Hz
• Titanyum katkılı yeni özel emaye, kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplar ve değişken sıcaklık ve genleşme hareketlerine karşı ideal koruma
sağlar
• İşletme basıncı 10 bar
• Çelik rezistans
• Su sıcaklığı 10°C ile 75°C arasında 1°C’lik adımlarla ayarlanabilir
• Su temizliği: Cihaz, 30 günde bir otomatik olarak su sıcaklığını 70°C’ye yükselterek emaye iç kazanın ve içindeki suyun temiz kalmasını
sağlar
• Tek veya birden fazla musluğa sıcak su verebilir
• Düğmeli basit su sıcaklık ayarı
• Magnezyum anot koruma sayesinde paslanmalara karşı korumalı
• Poliüretan monoblok gövde izalasyonu sayesinde enerji kayıpları asgariye indirilmiştir
• Çelik ve özel emayelenmiş kazan malzemesi
• Otomatik donma emniyeti
• IP25 nem koruma standartı
• Emniyet şalteri, emniyet termostatı, emniyet ventili

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 64 x 44 x 44 cm

• Cihaz ölçüsü: 76 x 44 x 44 cm

• Cihaz ölçüsü: 86 x 44 x 44 cm

S1ZMX42008 (S1ZMI42008) iç ünite ile (S1ZMA42008) dış üniteyi içerir.
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Termosifonlar

Su Sebilleri

Termosifonlar

Su Sebilleri

DG 50016 TR

DG 80016 TR

DG 65016 TR

DW 13705

iQ500

Çocuk kilidi

iQ300

DW 15701

Çocuk kilidi

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 50 l
• Ayarlanabilir minimum sıcaklık: 10°C
• Ayarlanabilir maximum sıcaklık: 75°C
• Karışık su miktarı 40°C: 68 l

DW 15700

• Kapasite: 80 l
• Karışık su miktarı 40°C: 88 l
• Net ağırlık: 28 kg

• Kapasite: 65 l
• Karışık su miktarı 40°C: 71 l
• Net ağırlık: 24 kg

FONKSİYONLAR

• Günlük enerji tüketim: Ortalma 1,2 kWh
• Soğutma gücü 90, ısıtma gücü 550 W
• Soğuk su tank hacmi 3 l
• Sıcak su tank hacmi 1 l
• 1 saatte 2 l soğuk su hazırlama
kapasitesi
• 1 saatte 4 l sıcak su hazırlama kapasitesi
• Cihazdan yaklaşık 90ºC sıcak su ve <
10ºC soğuk su alma imkânı

• Günlük enerji tüketim: Ortalama 1,2 kWh
• Soğutma gücü 100 W, ısıtma gücü 420 W
• Soğuk su tank hacmi 3,6 l
• Sıcak su tank hacmi 1,1 l
• 1 saatte 2 l soğuk su hazırlama
kapasitesi
• 1 saatte 4 l sıcak su hazırlama
kapasitesi
• Cihazdan yaklaşık 87ºC sıcak su ve <
10ºC soğuk su alma imkânı

• Soğutma gücü 100 W
• Soğuk su tank hacmi 2 l
• Sıcak su tank hacmi 1,1 l
• Soğutma: 10°C
• Soğuk su kapasitesi: ≥ 1.2 L / min

• Plastik, antrasit gövde ve antrasit
kumanda paneli
• Sıcak-Soğuk ve damacanadan direkt
ortam ısısında su alma
• Üç musluklu ve tuşlu kullanım
• Isıtma, soğutma ve güç gösterge
LED’leri
• Paslanmaz çelik su tankı
• Gizli damacana bölümü
• Gaz cinsi: R134 a

• Plastik, antrasit gövde ve antrasit
kumanda paneli
• Oda sıcaklığında damacanadan direkt su
alma
• Musluk sayısı : 1
• Paslanmaz çelik su tankı
• Gaz cinsi: R134 a

• Cihaz ölçüsü: 104 x 31 x 36 cm

• Cihaz ölçüsü: 104 x 31 x 36 cm

FONKSİYONLAR

• Arkadan renkli aydınlatılmış çok
fonksiyonlu LCD display
• Otomatik donma korumalı
• Eco enerji tasarruf konumu
• Tek ya da birden fazla musluğa sıcak su
verilebilir

• Arkadan renkli aydınlatılmış çok
fonksiyonlu LCD display
• Aktüel ısı derecesi ve ayarlanmak
istenen ısı derecesi her an display'den
okunabilir
• Eco enerji tasarruf konumu
• Elektronik kumandalı
• Bir derecelik adımlar ile ısı; 10ºC - 75°C
arasında ayarlanabilir
• Isıtma konum göstergesi özelliği
• Düşük hazır tutma enerji harcaması

• Arkadan renkli aydınlatılmış çok
fonksiyonlu LCD display
• Aktüel ısı derecesi ve ayarlanmak
istenen ısı derecesi her an display'den
okunabilir
• Eco enerji tasarruf konumu
• Elektronik kumandalı
• Bir derecelik adımlar ile ısı; 10ºC - 75°C
arasında ayarlanabilir
• Düşük hazır tutma enerji harcaması
• Düşük hazır tutma enerji harcaması

• Otomatik donma emniyeti
• Gövde malzemesi : Çelik, özel emaye
• IP25 nem koruması
• Magnezyum paslanma karşı anotlu
koruma

• Otomatik donma emniyeti
• Gövde malzemesi : Çelik, özel emaye
• IP25 nem koruması
• Magnezyum paslanma karşı anotlu
koruma

• Plastik, paslanmaz çelik gövde ve siyah
kumanda paneli
• Sıcak-Soğuk ve damacanadan ortam
ısısında su alma
• Üç musluklu ve tuşlu kullanım
• Isıtma, soğutma ve güç gösterge LED’leri
• Paslanmaz çelik su tankı
• Gaz cinsi: R134 a

KORUMA EMNİYETLERİ

-

BOYUTLAR (YxGxD)

BOYUTLAR (YxGxD)
• Cihaz ölçüsü: 55,5 x 44 x 44 cm
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• Cihaz ölçüsü: 80,5 x 44 x 44 cm

• Cihaz ölçüsü: 68 x 44 x 44 cm

• Cihaz ölçüsü: 99,9 x 31,8 x 36 cm
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Hayatınızı kolaylaştıran
teknolojileriyle Siemens
Küçük Ev Aletleri.

Süpürgeler

112
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Elektrikli Süpürgeler

Elektrikli Süpürgeler

Toz Torbalı Elektrikli Süpürgeler

VSC 3A 210

iQ300

Toz Torbalı Elektrikli Süpürgeler

VSC 3A 330 A

iQ300

VSP 3 AAAA

iQ300 plus

VSQ 8 ECO 66

silencePower

VSQ 8K 432

extremePower

VSZ 2V 210

66
Ses Seviyesi

Yıkanabilir
HEPA ﬁltre

mobility

powerSecure
System

highPower
Motor

Yıkanabilir
HEPA ﬁltre

mobility

powerSecure
System

highPower
Motor

Yıkanabilir
HEPA ﬁltre

mobility

powerSecure
System

highPower
Motor

PERFORMANS
• Yenilikçi highPower motor teknolojisi
sayesinde olağanüstü güç tasarrufu ve
derinlemesine temizlik performansı sunar
• powerSecure teknolojisi sayesinde toz
torbası dolsa dahi uzun süre yüksek
performanslı kullanım sağlar
• powerProtect toz torbası sayesinde toz
torbasını daha seyrek değiştirir, daha az
maliyetle yüksek performans alırsınız
• En iyi performans ve %60’a*** kadar
daha yüksek emiş gücü için, powerProtect
toz torbasının kullanılmasını öneriyoruz
(TYP G ALL)

• Yenilikçi highPower motor teknolojisi
sayesinde olağanüstü güç tasarrufu ve
derinlemesine temizlik performansı sunar
• powerSecure teknoloji sayesinde toz
torbası dolsa dahi uzun süre yüksek
performanslı kullanım sağlar
• powerProtect toz torbası sayesinde toz
torbasını daha seyrek değiştirir, daha az
maliyetle yüksek performans alırsınız
• En iyi performans ve %60’a*** kadar
daha yüksek emiş gücü için, powerProtect
toz torbasının kullanılmasını öneriyoruz
(TYP G ALL)

• quattroPower teknolojisi: Düşük enerji
tüketimiyle mükemmel temizlik sağlayan
üstün performanslı Siemens teknolojisi
• powerSecure teknoloji sayesinde toz
torbası dolsa dahi uzun süre yüksek
performanslı kullanım sağlar
• powerProtect toz torbası sayesinde toz
torbasını daha seyrek değiştirir, daha az
maliyetle yüksek performans alırsınız
• En iyi performans ve %60’a*** kadar
daha yüksek emiş gücü için, powerProtect
toz torbasının kullanılmasını öneriyoruz
(TYP G ALL)

• pureAir hijyenik ﬁltre
• TYPE G ALL toz torbaları ile kullanılmalıdır

• pureAir hijyenik ﬁltre
• TYPE G ALL toz torbaları ile kullanılmalıdır

• Halı ve sert zeminler için süpürme başlığı
• Kenar-köşe ucu ve döşeme başlığı
• Sürgülü ve kilitleme mekanizmalı
teleskobik boru
• Ergoplus tutma yeri
• Toz alma kapasitesi: 4 l
• Otomatik kablo toplama özelliği
• Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m
• Elektronik güç ayarı
• 4 adet hareketli tekerlek
• Toz torbası doluluk göstergesi
• Dikey ve yatay park etme
• Ağırlık: 4,5 kg (Sadece gövde)

• Ekstra güçlü temizlik performansı için
sessiz silentClean Premium başlık
• Kenar-köşe ucu ve döşeme başlığı
• Ergoplus tutma yeri
• Toz alma kapasitesi: 4 l
• Otomatik kablo toplama özelliği
• Etkinlik alanı yarıçapı: 11 m
• Elektronik güç ayarı
• 4 adet hareketli tekerlek
• Toz torbası doluluk göstergesi
• Dikey ve yatay park etme
• Ağırlık: 4,5 kg (Sadece gövde)

powerSensor

mobility

Sessiz

Yıkanabilir
HEPA ﬁltre

highPower
Motor

Large capacity

• Yenilikçi highPower motor teknolojisi
sayesinde olağanüstü güç tasarrufu ve
derinlemesine temizlik performansı sunar
• powerSecure teknoloji sayesinde toz
torbası dolsa dahi uzun süre yüksek
performanslı kullanım sağlar
• powerProtect toz torbası sayesinde toz
torbasını daha seyrek değiştirir, daha az
maliyetle yüksek performans alırsınız
• En iyi performans ve %60’a*** kadar
daha yüksek emiş gücü için, powerProtect
toz torbasının kullanılmasını öneriyoruz
(TYP G ALL)

• Yenilikçi highPower motor teknolojisi
sayesinde olağanüstü güç tasarrufu ve
derinlemesine temizlik performansı sunar
• powerSecure teknoloji sayesinde toz
torbası dolsa dahi uzun süre yüksek
performanslı kullanım sağlar
• powerProtect toz torbası sayesinde toz
torbasını daha seyrek değiştirir, daha az
maliyetle yüksek performans alırsınız
• En iyi performans ve %60’a*** kadar
daha yüksek emiş gücü için, powerProtect
toz torbasının kullanılmasını öneriyoruz
(TYP G ALL)

• quattroPower teknolojisi: Düşük enerji
tüketimiyle mükemmel temizlik sağlayan
üstün performanslı Siemens teknolojisi
• powerSecure teknoloji sayesinde toz
torbası dolsa dahi uzun süre yüksek
performanslı kullanım sağlar
• powerProtect toz torbası sayesinde toz
torbasını daha seyrek değiştirir, daha az
maliyetle yüksek performans alırsınız
• En iyi performans ve %60’a*** kadar
daha yüksek emiş gücü için, powerProtect
toz torbasının kullanılmasını öneriyoruz
(TYP G ALL)

• Hepa ﬁltre
• TYPE G ALL toz torbaları ile kullanılmalıdır

• pureAir Hepa ﬁltre
• TYPE G ALL toz torbaları ile kullanılmalıdır

• pureAir hijyenik ﬁltre
• TYPE G ALL toz torbaları ile kullanılmalıdır

• Halı ve sert zeminler için süpürme başlığı
• Kenar-köşe ucu ve döşeme başlığı
• Sürgülü ve kilitleme mekanizmalı
teleskobik boru
• Ergoplus tutma yeri
• Toz alma kapasitesi: 4 l
• Otomatik kablo toplama özelliği
• Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m
• Elektronik güç ayarı
• 4 adet hareketli tekerlek
• Toz torbası doluluk göstergesi
• Dikey ve yatay park etme
• Ağırlık: 4,5 kg (Sadece gövde)

• Ekstra güçlü temizlik performansı için
sessiz silentClean Premium başlık
• Kenar-köşe ucu ve döşeme başlığı
• Ergoplus tutma yeri
• Toz alma kapasitesi: 4 l
• Otomatik kablo toplama özelliği
• Etkinlik alanı yarıçapı: 11 m
• Elektronik güç ayarı
• 4 adet hareketli tekerlek
• Toz torbası doluluk göstergesi
• Dikey ve yatay park etme
• Ağırlık: 4,5 kg (Sadece gövde)

KULLANIM KOLAYLIĞI

***powerProtect teknolojisi olmayan kısmen dolu (400 g) Siemens Type G toz torbasıyla VSC 3A 210, VSC 3A 330 A, VSP 3 AAAA modellerinde emiş gücü karşılaştırıldığında.
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Sessiz

HİJYEN

KULLANIM KOLAYLIĞI
• Halı ve sert zeminler için süpürme başlığı
• Kenar-köşe ucu ve döşeme başlığı
• Sürgülü ve kilitleme mekanizmalı
teleskobik boru
• Ergoplus tutma yeri
• Toz alma kapasitesi: 4 l
• Otomatik kablo toplama özelliği
• Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m
• Elektronik güç ayarı
• 4 adet hareketli tekerlek
• Toz torbası doluluk göstergesi
• Dikey ve yatay park etme
• Ağırlık: 4,5 kg (Sadece gövde)

mobility

PERFORMANS

HİJYEN
• Hijyenik ﬁltre
• TYPE G ALL toz torbaları ile kullanılmalıdır

powerSensor

• Halı ve sert zeminler için süpürme başlığı
• Kenar-köşe ucu ve döşeme başlığı
• Sürgülü ve kilitleme mekanizmalı
teleskobik boru
• Ergoplus tutma yeri
• Toz alma kapasitesi: 4 l
• Otomatik kablo toplama özelliği
• Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m
• Elektronik güç ayarı
• 4 adet hareketli tekerlek
• Toz torbası doluluk göstergesi
• Dikey ve yatay park etme
• Ağırlık: 4,5 kg (Sadece gövde)

***powerProtect teknolojisi olmayan kısmen dolu (400 g) Siemens Type G toz torbasıyla VSQ 8 ECO 66, VSQ 8K 432, VSZ 2V 210 modellerinde emiş gücü karşılaştırıldığında.
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Elektrikli Süpürgeler

Elektrikli Süpürgeler

Toz Torbalı ve Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeler

VSZ 5337

VSZ 7530

74
Ses Seviyesi

Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeler

mobility

powerSensor

69
Ses Seviyesi

VSX 2A 230

80
mobility

Sessiz

Ses Seviyesi

highPower
Motor

VSX 4A 212

79
Large capacity

PERFORMANS
• quattroPower teknolojisi: Düşük enerji
tüketimiyle mükemmel temizlik sağlayan
üstün performanslı Siemens teknolojisi
• powerProtect toz torbası sayesinde toz
torbasını daha seyrek değiştirir, daha az
maliyetle yüksek performans alırsınız
• En iyi performans ve %60’a*** kadar
daha yüksek emiş gücü için, powerProtect
toz torbasının kullanılmasını öneriyoruz
(TYP G ALL)

• quattroPower teknolojisi: Düşük enerji
tüketimiyle mükemmel temizlik sağlayan
üstün performanslı Siemens teknolojisi
• powerProtect toz torbası sayesinde toz
torbasını daha seyrek değiştirir, daha az
maliyetle yüksek performans alırsınız
• En iyi performans ve %60’a*** kadar
daha yüksek emiş gücü için, powerProtect
toz torbasının kullanılmasını öneriyoruz
(TYP G ALL)
• Halı üzerinde en iyi temizleme
performansı
• Ses seviyesi: 69 dB(A)

• Minimum bakım ile masrafsız
sensorBagless teknolojisi: Güçlü, temiz,
hızlı ve torbasız
• sensorControl sistemi sayesinde sürekli
performans kontrolü
• Düşük enerji tüketimiyle yüksek toz
toplama performansı için aerodinamik
bıçaklar ve mükemmel kalibre hava akımı
ile yeni inovatif HiSpin motor

75
Large capacity

Ses Seviyesi

Yıkanabilir
HEPA ﬁltre

74
Large capacity

Ses Seviyesi

mobility

• Minimum bakım ile masrafsız
sensorBagless teknolojisi: Güçlü, temiz,
hızlı ve torbasız
• quattroPower teknolojisi: Düşük enerji
tüketimiyle mükemmel temizlik sağlayan
üstün performanslı Siemens teknolojisi
• sensorControl sistemi sayesinde sürekli
performans kontrolü
• Parke üzerinde en iyi temizleme
performansı
• silenceSound Sistemi™: Yeni teknoloji
izlosayon malzemeleri, en iyi hale getirilmiş
hava akış yolları ve gürültüsü azaltılmış
aksesuarları ile sessiz bir çalışma sağlar

• Minimum bakım ile masrafsız
sensorBagless teknolojisi: Güçlü, temiz,
hızlı ve torbasız
• quattroPower teknolojisi: Düşük enerji
tüketimiyle mükemmel temizlik sağlayan
üstün performanslı Siemens teknolojisi
• easyClean Sistemi: Süpürgenin ﬁltre
temizliğini hatırlatan sensör kontrol
sisteminin akıllı göstergesi sayesinde kolay
temizleme sistemi
• silenceSound Sistemi™: Yeni teknoloji
izlosayon malzemeleri, en iyi hale getirilmiş
hava akış yolları ve gürültüsü azaltılmış
aksesuarları ile sessiz bir çalışma sağlar

• Torbasız SensorBagless™ teknolojisi
• En yüksek emiş gücü ayarında bile düşük
ses seviyesinde çalışma özelliği
• quattroPower teknolojisi: Düşük enerji
tüketimiyle mükemmel temizlik sağlayan
üstün performanslı Siemens teknolojisi
• sensorControl sistemi sayesinde sürekli
performans kontrolü

• easyClean Sistemi: Süpürgenin ﬁltre
temizliğini hatırlatan sensör kontrol
sisteminin akıllı göstergesi sayesinde kolay
temizleme sistemi
• crossFlow sistemi sayesinde en verimli toz
ayırma
• Yıkanabilir PureAir hijyenik ﬁltre sayesinde

• selfClean Sistemi: Kendi kendini
temizleyen ﬁltreleme sistemi
• inovatif Hepa hijyenik ﬁltre: Yıkama veya
ﬁltreyi değiştirme yok. Ekstra maliyet yok.
Alerjisi olanlar için soluduğundan daha
temiz bir hava bırakır

• Kompakt dizayn
• Toz haznesini çıkarma ve boşaltma
esnasında kolay kullanım
• 2 konforlu tutma yeri
• Ekstra kuvvetli temizleme performansı
sağlayan sessiz kullanımlı silentClean
Premium özel parke ucu
• Teleskobik boru
• 2 aksesuar: Döşeme başlığı ve dar aralık
ucu
• Elektronik güç ayarı
• Ergoplus tutma yeri
• Konteyner kapasitesi: 1,9 l
• Dikey ve yatay park etme
• Otomatik kablo toplama özelliği
• Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m
• 2 adet büyük arka / 1 adet hareketli ön
tekerlek
• Ağırlık: 5,8 kg (Sadece gövde)

• Toz haznesini çıkarma ve boşaltma
esnasında kolay kullanım
• Halı ve sert zeminler için süpürme başlığı
• Sürgülü ve kilitleme mekanizmalı
teleskobik boru
• Ergoplus tutma yeri
• Elektronik güç ayarı
• Konteyner kapasitesi: 3 l
• Dikey ve yatay park etme
• Otomatik kablo toplama özelliği
• Etkinlik alanı yarıçapı: 11 m
• Ağırlık: 6,7 kg (Sadece gövde)

HİJYEN
• Yıkanabilir hijyenik Hepa ﬁltre: Alerjik
bünyeler için uygun

• Yüksek performanslı toz ayırma sistemi
• Yıkanabilir hijyenik Hepa ﬁltre: Alerjik
bünyeler için uygun

• Ses seviyesi optimize edilmiş ayarlanabilir
süpürme başlığı
• Parkelerin hassas temizliği için uygun,
parke ve fayans aralıklarının temizliği için
özel olarak geliştirilmiş sert zemin başlığı
• Döşeme ve kenar-köşe için, boruya
takılabilen, süpürme başlıkları
• Sürgülü ve kilitleme mekanizmalı
teleskobik boru
• Zahmetsiz süpürme işlemi için ergonomik
Ergo Premium tutma yeri
• XXL toz torbası sık değiştirilmeyi
gerektirmez, maliyet avantajı sağlar
• Etkinlik alanı yarıçapı: 12 m
• Otomatik kablo toplama özelliği
• Elektronik güç ayarı
• Elektronik toz torbası doluluk göstergesi
• Mobilya ve duvarları çizilmeleri karşı
koruyan softBumper hava yastıkları
• Özel kaplaması sayesinde yüzeyi
çizmeden hareket edebilen, üstün
manevra kabiliyetine sahip 4 adet tekerlek
• Dikey ve yatay park etme
• Ağırlık: 6,1 kg (Sadece gövde)

• Kompakt dizayn
• Ağırlık: 4,7 kg (Sadece gövde)
• Hem cihazı kaldırma hem de boşaltma
sırasında kolay kullanım
• Elektronik güç ayarı
• Ergoplus tutma yeri
• Konteyner kapasitesi: 1,4 l
• Teleskobik boru
• Ekstra kuvvetli temizleme performansı
sağlayan sessiz kullanımlı silentClean
Premium özel parke ucu
• 3 aksesuar: Mobilya ucu, dar aralık ucu ve
döşeme ucu
• Dikey ve yatay park etme
• Otomatik kablo toplama özelliği
• Etkinlik alanı yarıçapı: 9 m
• 2 adet büyük arka / 1 adet hareketli
ön tekerlek

KULLANIM KOLAYLIĞI
• Halı ve sert zeminler için metal tabanlı
standart süpürme başlığı
• Parkelerin hassas temizliği için uygun,
parke ve fayans aralıklarının temizliği için
özel olarak geliştirilmiş sert zemin başlığı
• 2 parçalı entegre aksesuar: Kenar-köşe ve
döşemeler için süpürme başlıkları
• Sürgülü ve kilitleme mekanizmalı
teleskobik boru
• Ergoplus tutma yeri
• Toz alma kapasitesi: 4,5 l
• İlave 4 adet toz torbası
• Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m
• Otomatik kablo toplama özelliği
• Mobilya ve duvarları çizilmeleri karşı
koruyan softBumper hava yastıkları
• Özel kaplaması sayesinde yüzeyi çizmeden
hareket edebilen, üstün manevra
kabiliyetine sahip 4 adet tekerlek
• Elektronik güç ayarı
• Elektronik toz torbası doluluk göstergesi
• Dikey ve yatay park etme
• Ağırlık: 5,4 kg (Sadece gövde)

highPower
Motor

VSX 7 XTRM

PERFORMANS

HİJYEN
• pureAir hijyenik ﬁltre sayesinde daha temiz
bir çıkış havası
• TYPE G ALL toz torbaları ile kullanılmalıdır

Ses Seviyesi

VSX 4 XTRM 2

• Filtre temizliği: easyClean Sistemi
sayesinde bakım için daha az çaba
• En verimli toz ayırma işlemi için crossFlow
sistemi
• Hijyenik ﬁltre

KULLANIM KOLAYLIĞI
• Kompakt dizayn
• Hem cihazı kaldırma hem de boşaltma
sırasında kolay kullanım
• 2 konforlu tutma yeri
• Ekstra güçlü temizlik performansı için
değiştirilebilir, hareketli, sessiz başlık
silentClean Premium
• Teleskobik boru
• 3 aksesuar: Mobilya ucu, dar aralık ucu ve
döşeme ucu
• Elektronik güç ayarı
• Ergoplus tutma yeri
• Konteyner kapasitesi: 1,9 l
• Dikey ve yatay park etme
• Otomatik kablo toplama özelliği
• Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m
• 2 adet büyük arka / 1 adet hareketli
ön tekerlek
• Ağırlık: 5,8 kg (Sadece gövde)

***powerProtect teknolojisi olmayan kısmen dolu (400 g) Siemens Type G toz torbasıyla VSZ 5337, VSZ 7530 modellerinde emiş gücü karşılaştırıldığında.
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Şarjlı Süpürgeler

Siemens’ten kablosuz, güçlü temizlik.

Kablosuz Dikey Süpürge ve Şarjlı Süpürgeler

VCH 6 XTRM

VCH 4 XTRM

VK 40B01

• 2in1: Şarjlı ve el süpürgesi tek bir cihazda
• Lityum-iyon teknolojisi: Kısa sürede şarj
olma özelliği ve ekstra uzun kullanım süresi
sunan dayanıklı, güçlü, şarj edilebilir piller
• 2 farklı güç kademesi

• Kablosuz süpürme olanağı
• Islak-kuru temizleme özelliği
• Hazne kapasitesi: 300 ml, sıvı: 40 ml
• Kolayca boşaltılabilen toz haznesi
• Yıkanabilir ﬁltre
• 3 aksesuar seti: Dar aralık ucu, mobilya
fırçası, sıvılar için süpürme ucu
• Çevreye dost NiMH batarya
• Pil göstergesi
• Duvara monte edilebilmesi için ek aparat
• Renk: CHM
• Cihaz ağırlığı: 1,1 kg
• Boyutlar: 145 x 100 x 380 mm

Toz torbasız teknoloji ile yüksek performans sunan VCH 6 XTRM extreme cordlessPower
Kablosuz Dikey Süpürge, şık tasarımı ve kullanım kolaylığı ile evlerinizin vazgeçilmezi olacak.

VCH 6 XTRM

PERFORMANS

01
Lityum-iyon
teknolojisi

02
highPower
süpürme başlığı

25,2 Watt gücünde kısa sürede şarj
olan ve 60 dakikaya kadar kullanım
süresi sunan, dayanıklı, güçlü piller.

Toz torbasız teknolojisi ile yüksek
performans sunar. Tüm yüzeylerde
kullanılabilen highPower Turbo
süpürme başlığıyla da güçlü ve
mükemmel temizlik sağlar.

• Siemens’ten yeni XTRM kablosuz elektrikli
süpürge. Maksimum özgürlük ve gücün
birleşimi
• Yüksek performans ve uzun ömür için güçlü
motor
• Lityum-İyon teknolojisi: Kısa sürede şarj olma
özelliği ve ekstra uzun kullanım süresi sunan,
dayanıklı, güçlü, şarj edilebilir piller
• Yüksek performanslı toz torbasız teknolojisi
ve güçlü tüm yüzeylerde kullanılabilen
süpürme başlığı ile mükemmel temizlik
• highPower süpürme başlığı: Tüm yüzeylerde
kullanılabilen elektrikli süpürme başlığı
• LED sinyali ile ﬁltre temizliği yapılması
gerektiğini bildiren, sensörlü performans
kontrolü sayesinde minimum efor ile verimli
temizlik
• Benzersiz sensorBagless™ teknolojisi:
Minimum bakım ile güçlü temizlik
• 3 adet performans seviyeleri:
Seviye 1: Haﬁf temizlik işlerinde
ve maksimum kullanma süresi için
Seviye 2: Normal temizlik işlerinde
ve ortalama kullanım süresi için
Seviye Turbo: Zor temizlik işlemlerinde ve
kısa kullanım süresi için

HİJYEN
• Filtre temizliği: Akıllı LED gösterge ﬁltre
temizliği gerektiğini haber verir
• Hem cihazı kaldırma hem de boşaltma
sırasında kolay kullanım
• Dışarı verilen havayı temizleyen hijyenik ﬁltre

• Toz haznesini çıkarma ve boşaltma
esnasında kolay kullanım
-

KULLANIM KOLAYLIĞI
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03
3 farklı performans
seviyesi

04
sensorBagless™
teknolojisi

05
Maksimum
esneklik

Seviye 1: Haﬁf temizlik işlerinde ve en
uzun kullanım süresi için.
Seviye 2: Normal temizlik işlerinde ve
ortalama kullanım süresi için.
Turbo Seviye: Zor temizlik işlerinde ve
kısa kullanım süresi için.

Benzersiz sensorBagless™ teknolojisi
sayesinde ﬁltre temizleme zamanı
geldiğinde uyarı verir. Böylece
minimum bakım ihtiyacı hisseder,
süpürgenizden maksimum temizlik
performansı alırsınız.

İnanılmaz esnek süpürme ucu
sayesinde mobilyaların etrafını ve
altını rahatlıkla temizleyebilmenizi
sağlar.

• Haﬁf tasarımı ve kolay temizlenen konteyneri
ile kullanımı, saklaması ve temizliği kolay
• Kolay çıkarılan ve temizlenen süpürme
başlığı
• Maksimum esneklik: İnanılmaz esnek
süpürme ucu sayesinde herhangi bir
kısıtlama olmadan mobilyanın etrafını veya
altını rahatlıkla temizleyebilme
• Kolay yerleştirmek için sabit dik durma
fonksiyonu, yer kaplamadan sakalanabilme
ve her yerde kolay şarj edebilme
• Ekstra uzun kullanım süresi: 60 dakika
• Pil dolum göstergesi 3 adım
• Kısa şarj süresi:
3 saat (pilin %80'i dolar)
6 saat (pilin %100'ü dolar)
• Konteyner kapasitesi: 0,9 l
• Ergonomik soft-touch tutma yeri
• Ağırlık: 3 kg

• Haﬁf tasarımı ve kolay temizlenen
konteyneri ile kullanımı, saklaması ve
temizliği kolay
• easyClean Sistemi: Kolay çıkarılan ve
temizlenen süpürme başlığı
• Maksimum esneklik: İnanılmaz esnek
süpürme ucu sayesinde herhangi bir
kısıtlama olmadan mobilyanın etrafını veya
altını rahatlıkla temizleyebilme
• Kolay yerleştirmek için sabit dik durma
fonksiyonu, yer kaplamadan sakalanabilme
ve her yerde kolay şarj edebilme
• Ekstra uzun kullanım süresi: 45 dakika
• Konteyner kapasitesi: 0,4 l
• Ağırlık: 2,6 kg

-
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Ütüler

Buhar İstasyonu ve Buhar Motorlu Ütüler

Siemens ütü ailesinin
en sessiz buhar istasyonu.

TS 4731100

+OÝULSUZá
áG~Ná
IADEá
GARANTISI

secure

TSI 802810

NR 1011

+OÝULSUZá
áG~Ná
IADEá
GARANTISI

ütü
MASASÎ
hediye!

energySaving

iQ700

Çok sessiz

antiShine

permanent
Refill

advancedSteam
Sistemi

steamGenerator

TSI 803210

iQ700

+OÝULSUZá
áG~Ná
IADEá
GARANTISI

autoSteam

sensorSecure

steam
Compressor

activeControl
Plus

startStop
Control

energySaving

waterSaving

calc’nClean
Timer

allTextile

antiShine

secure

PERFORMANS
• Buhar basıncı: Güvenlik sistemli 6,5 bar
• 400 gram: 3 yoğun buhar atışıyla 400 gramlık
şok buhar çıkışı
• Güç: 3100 W maks.
• advancedSteam Sistemi: Yeni üstün taban
tasarımı sayesinde ideal buhar dağılımı
• titaniumGlissée Taban: 3 aşamalı buhar
düzeni ve özel buhar kanalları ile ideal buhar
dağılımı ve mükemmel kayganlık sağlar
• Isınma süresi: 2 dakika

Ütüler

• steam Compressor: Mükemmel sonuçlar için
entegre motoru sayesinde derinlemesine
buhar çıkışı sağlar
• Güç: 2800 W
• Şok buhar çıkışı: 200 g/dk
• Sabit buhar çıkışı: 55 g/dk
• CeraniumGlissée Taban: 3 aşamalı buhar
düzeni ve özel buhar kanalları ile ideal buhar
dağılımı ve mükemmel kayganlık sağlar
Üstelik çizilmelere karşı çok dayanıklıdır
• advancedSteam Sistemi: Yeni üstün taban
tasarımı sayesinde ideal buhar dağılımı

• steam Compressor: Mükemmel sonuçlar için
entegre motoru sayesinde derinlemesine
buhar çıkışı sağlar
• Güç: 3200 W maks.
• Şok buhar çıkışı: 220 g/dk
• Sabit buhar çıkışı: 65 g/dk
• TitaniumGlissée Taban: 3 aşamalı buhar
düzeni ve özel buhar kanalları ile ideal buhar
dağılımı ve mükemmel kayganlık sağlar
• Yeni üstün taban tasarımı sayesinde ideal
buhar dağılımı

• perfectSelect: Tüm ayar seçimlerinizi tek bir
parmağınızla kolayca yapın
• i-Temp Advanced: Tüm ütülenebilir
kumaşlarınız için mükemmel ısı ve buhar
kombinasyonu
• antiShine: Koyu renkli ve hassas kumaşlarınızda
parlama riskini ortadan kaldırır
• autoSteam: Gerekli buhar çıkışını seçilen
ütüleme sıcaklığına göre her zaman
mükemmel ayarlar
• Kireç temizliği hatırlatma sistemi
• Buhar tetiği sayesinde istediğiniz zaman
istediğiniz kadar buhar çıkışı sağlanır
• 4AntiCalc: Kendi kendini temizleme, calc’n
clean sistemi, entegre anti kireç kartuşu ve
kireç arındırma solüsyonu sayesinde ütünüzü
kireçten korumanın 4 kat etkili çözümü
• TempOK göstergesi hem ısınma hem de
soğuma sırasında ayarlanan ısıya ulaşıldığını
haber verir
• Geniş su doldurma yeri sayesinde kolay su
doldurma ve boşaltma olanağı
• Ekstra uzun 2,5 m kablo (esnek bağlantı yeri ve
kablo toplayıcı sayesinde rahat kullanım)
• Kolay doldurulabilen transparan, 400 ml
kapasiteli su tankı
• Damlama emniyeti
• Dikey buharla ütüleme imkânı
• Yakalar ve düğme araları gibi ütülenmesi zor
bölgelerde rahat ütüleme sağlayan daha sivri
ütü tabanı

• perfectSelect: Tüm ayar seçimlerinizi tek bir
parmağınızla kolayca yapın
• i-Temp Advanced: Tüm ütülenebilir
kumaşlarınız için mükemmel ısı ve buhar
kombinasyonu
• antiShine: Koyu renkli ve hassas kumaşlarınızda
parlama riskini ortadan kaldırır
• autoSteam: Gerekli buhar çıkışını seçilen
ütüleme sıcaklığına göre her zaman
mükemmel ayarlar
• Kireç temizliği hatırlatma sistemi
• Buhar tetiği sayesinde istediğiniz zaman
istediğiniz kadar buhar çıkışı
• 4AntiCalc: Kendi kendini temizleme, calc’n
clean sistemi, entegre anti kireç kartuşu ve
kireç arındırma solüsyonu sayesinde ütünüzü
kireçten korumanın 4 kat etkili çözümü
• TempOK göstergesi hem ısınma hem de
soğuma sırasında ayarlanan ısıya ulaşıldığını
haber verir
• Geniş su doldurma yeri sayesinde kolay su
doldurma ve boşaltma olanağı
• Ekstra uzun 2,5 m kablo (esnek bağlantı yeri ve
kablo toplayıcı sayesinde rahat kullanım)
• Kolay doldurulabilen transparan, 400 ml
kapasiteli su tankı
• Damlama emniyeti
• Dikey buharla ütüleme imkânı
• Yakalar ve düğme araları gibi ütülenmesi zor
bölgelerde rahat ütüleme sağlayan daha sivri
ütü tabanı
• Nemlendirici sprey düzeni

• sensorSteam teknolojisi ile dokunduğunuz
anda çalışmaya ve buhar üretmeye başlar,
bıraktığınızda ise kapanır

• sensorSteam teknolojisi ile dokunduğunuz
anda çalışmaya ve buhar üretmeye başlar,
bıraktığınızda ise kapanır

• İsteğe bağlı aksesuar: TDZ1750 saklama tabanı
• İsteğe bağlı aksesuar: Kumaş koruyucu ek
taban TDZ1101
• İsteğe bağlı aksesuar: Kireç arındırma
solüsyonu TDZ1101

• İsteğe bağlı aksesuar: TDZ1750 saklama tabanı
• İsteğe bağlı aksesuar: Kumaş koruyucu ek taban
TDZ1101
• İsteğe bağlı aksesuar: Kireç arındırma solüsyonu
TDZ1101

KULLANIM KOLAYLIĞI

Siemens buhar istasyonlu VarioComfort9’un öne çıkan özellikleri

advancedSteam
Sistemi

energySaving

permanent
Refill

Mükemmel buhar dağılımı: advancedSteam Sistemi
Buhar deliklerinin optimize edilmiş boyutu ve yeni
dizilimiyle çamaşırlarınıza daha iyi nüfuz eden ideal buhar
dağılımı.

waterSaving

Ütünüzü güvenle taşıyabilirsiniz: secureLock
Güvenli kilit sistemi sayesinde rahatça taşıyabilme.
secureLock

Kusursuz ütüleme için dizayn edilmiş taban:
titaniumGlissée
3 aşamalı buhar düzeni ve özel buhar kanallarıyla ideal
buhar dağılımı ve mükemmel kayganlık sağlar.

Elektrik ve su tasarrufu için: Eco fonksiyonu
Eco fonksiyonuyla kullandığınızda elektrik
tüketiminde %25-30, su tüketimindeyse %40’a
varan tasarruf.

Kesintisiz ütüleme imkânı: permanent Reﬁll
Su miktarı azaldığında ütüleme işlemine ara vermeden
su doldurabilme.

Çok sessiz

Çok sessiz ütüleme
Azaltılmış ses düzeyi rahat ve yüksek performans ile
ütülemeyi garanti eder.

• %50'ye kadar azaltılmış ses düzeyi ve dizaynı
ile sessiz mod
• Mükemmel ısı ve buhar kombinasyonu ile
ütülenebilir tüm kumaşlarınızda mükemmel
sonuçlar
• antiShine: Koyu renkli ve hassas
kumaşlarınızda parlama riskini ortadan
kaldırır
• Yüksek etkili kireç temizleme sistemi
• Kireç temizliği hatırlatma sistemi
• Dikey buharla ütüleme imkânı
• Çıkarılabilen 1,4 l kapasiteli su tankı: Sürekli
su ilave edebilme özelliği sayesinde kesintisiz
ütü yapma imkânı
• Hızlı ütüleme için geliştirilmiş advancedSteam
Sistemi
• Ütünün üzerine konulduğu tablet ister su
tankının üzerine ister ütü tahtasının üzerine
kolayca yerleştirilebilir

Buharlı ve buhar istasyonlu Siemens ütülerden kirece karşı benzersiz çözümler

2antiCalc

3antiCalc
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Etkili ütüleme için kireç temizliği: 2antiCalc
Kaliteli buhar çıkışı sayesinde kendi kendini kireçten
temizleme fonksiyonu, daha yoğun bir kireç temizliği için
kireç parçalarını ütüden söküp atmayı sağlayan anti kireç
program sayesinde ütünüzün performansı korunur ve
kullanım ömrü artar.
Gelişmiş kireç temizleme sistemi: 3antiCalc
Kaliteli buhar çıkışı sayesinde kendi kendini kireçten
temizleme fonksiyonu, daha yoğun bir kireç temizliği için
kireç parçalarını ütüden söküp atmayı sağlayan anti kireç
programı, ütüye entegre iyon değiştirici kullanımı ve sudaki
kireci etkisiz hale getirme özellikleriyle ütünüzde kirece
karşı maksimum korunma sağlanır.

4antiCalc

Kirece karşı profesyonel çözümler: 4antiCalc
Kaliteli buhar çıkışı sayesinde kendi kendini kireçten
temizleme fonksiyonu, daha yoğun bir kireç temizliği için
kireç parçalarını ütüden söküp atmayı sağlayan anti kireç
programı, ütüye entegre iyon değiştirici kullanımı ve kireç
temizle solüsyonuyla sudaki kireç etkisiz hale gelir ve
ütünüzde kirece karşı maksimum korunma sağlanır.
Özel kireç toplayıcı: calc’nClean Plus
Buhar istasyonlarına entegre paslanmaz çelik kireç toplayıcı.

calc’nClean
Plus

GÜVENLİK
• Güvenli Kilit Sistemi: Taşıma ve saklama
esnasında ekstra güvenlik sağlayan özel kilit
sistemi
• Güvenli otomatik kapanma özelliği sayesinde
ütü hareketsiz bırakıldığında otomatik olarak
elektriğini keser ve kapanır
• Kolay ve pratik kullanım için kaymayı önleyen
malzemeye sahip taban

AKSESUARLAR
• İsteğe bağlı aksesuar: Kumaş koruyucu ek taban
TZ20450
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Ütüler

Ütüler

Buharlı Ütüler

Buharlı Ütüler
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PERFORMANS
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PERFORMANS

• Şok buhar çıkışı: 160 g/dk
• Sabit buhar çıkışı: 40 g/dk
• Güç: 2400 W maks.
• Yeni üstün taban tasarımı sayesinde ideal
buhar dağılımı

• Şok buhar çıkışı: 180 g/dk
• Sabit buhar çıkışı: 40 g/dk
• Güç: 2800 W
• Yeni üstün taban tasarımı sayesinde ideal
buhar dağılımı

• Güç: 2800 W
• Şok buhar çıkışı: 200 g/dk
• Sabit buhar çıkışı: 50 g/dk
• CeraniumGlissée Taban: 3 aşamalı buhar
düzeni ve özel buhar kanalları ile ideal buhar
dağılımı ve mükemmel kayganlık sağlar.
Üstelik çizilmelere karşı çok dayanıklıdır
• advancedSteam Sistemi: Yeni üstün taban
tasarımı sayesinde ideal buhar dağılımı

• titaniumGlissee360: Esneklik ve hız
kazandıracak optimum taban
• 3AntiCalc özelliği: Kendi kendini temizleme,
calc’n clean sistemi ve entegre anti kireç
sistemleri sayesinde kirece karşı üç kat etkili
koruma
• Kolay doldurulabilen transparan, 320 ml
kapasiteli su tankı
• Ergonomik kullanım
• Geniş su doldurma yeri sayesinde kolay su
doldurma ve boşaltma olanağı
• Damlama emniyeti
• Dikey buharla ütüleme imkânı
• Buhar miktar ayarı
• Kademesiz ısı ayarı
• Nemlendirici sprey düzeni
• Yakalar ve düğme araları gibi ütülenmesi zor
bölgelerde rahat ütüleme sağlayan daha sivri
ütü tabanı

• perfectSelect: Tüm ayar seçimlerinizi tek bir
parmağınızla kolayca yapın
• i-Temp Advanced: Tüm ütülenebilir
kumaşlarınız için mükemmel ısı ve buhar
kombinasyonu
• antiShine: Koyu renkli ve hassas kumaşlarınızda
parlama riskini ortadan kaldırır
• Kireç temizliği hatırlatma sistemi
• 3AntiCalc özelliği: Kendi kendini temizleme,
calc’n clean sistemi ve entegre anti kireç
sistemleri sayesinde kirece karşı üç kat etkili
koruma
• TempOK göstergesi hem ısınma hem de
soğuma sırasında ayarlanan ısıya ulaşıldığını
haber verir
• Geniş su doldurma yeri sayesinde kolay su
doldurma ve boşaltma olanağı
• Ekstra uzun 2,5 m kablo (esnek bağlantı yeri ve
kablo toplayıcı sayesinde rahat kullanım)
• Kolay doldurulabilen transparan, 380 ml
kapasiteli su tankı
• Damlama emniyeti
• Dikey buharla ütüleme imkânı
• Yakalar ve düğme araları gibi ütülenmesi zor
bölgelerde rahat ütüleme sağlayan daha sivri
ütü tabanı
• Nemlendirici sprey düzeni

KULLANIM KOLAYLIĞI
• titaniumGlissee360: Esneklik ve hız
kazandıracak optimum taban
• 3AntiCalc özelliği: Kendi kendini temizleme,
calc’n clean sistemi ve entegre anti kireç
sistemleri sayesinde kirece karşı üç kat etkili
koruma
• Kolay doldurulabilen transparan, 320 ml
kapasiteli su tankı
• Ergonomik kullanım
• Geniş su doldurma yeri sayesinde kolay su
doldurma ve boşaltma olanağı
• Damlama emniyeti
• Dikey buharla ütüleme imkânı
• Buhar miktar ayarı
• Kademesiz ısı ayarı
• Nemlendirici sprey düzeni
• Yakalar ve düğme araları gibi ütülenmesi zor
bölgelerde rahat ütüleme sağlayan daha sivri
ütü tabanı

• Güç: 3000 W
• Şok buhar çıkışı: 220 g/dk
• Sabit buhar çıkışı: 50 g/dk
• CeraniumGlissée Taban: 3 aşamalı buhar düzeni ve özel buhar kanalları
ile ideal buhar dağılımı ve mükemmel kayganlık sağlar. Üstelik çizilmelere
karşı çok dayanıklıdır
• advancedSteam Sistemi: Yeni üstün taban tasarımı sayesinde ideal buhar
dağılımı

• Şok buhar çıkışı: 220 g/dk
• Sabit buhar çıkışı: 50 g/dk
• Güç: 3200 W maks.
• Yeni üstün taban tasarımı sayesinde ideal buhar dağılımı
• TitaniumGlissée Taban: 3 aşamalı buhar düzeni ve özel buhar kanalları ile
ideal buhar dağılımı ve mükemmel kayganlık sağlar

KULLANIM KOLAYLIĞI

GÜVENLİK

• perfectSelect: Tüm ayar seçimlerinizi tek bir parmağınızla kolayca yapın
• i-Temp Advanced: Tüm ütülenebilir kumaşlarınız için mükemmel ısı ve
buhar kombinasyonu
• antiShine: Koyu renkli ve hassas kumaşlarınızda parlama riskini ortadan
kaldırır
• Kireç temizliği hatırlatma sistemi
• 3AntiCalc özelliği: Kendi kendini temizleme, calc’n clean sistemi ve entegre
anti kireç sistemleri sayesinde kirece karşı üç kat etkili koruma
• TempOK göstergesi hem ısınma hem de soğuma sırasında ayarlanan ısıya
ulaşıldığını haber verir
• Geniş su doldurma yeri sayesinde kolay su doldurma ve boşaltma olanağı
• Ekstra uzun 2,5 m kablo (esnek bağlantı yeri ve kablo toplayıcı sayesinde
rahat kullanım)
• Kolay doldurulabilen transparan, 380 ml kapasiteli su tankı
• Damlama emniyeti
• Dikey buharla ütüleme imkânı
• Yakalar ve düğme araları gibi ütülenmesi zor bölgelerde rahat ütüleme
sağlayan daha sivri ütü tabanı
• Nemlendirici sprey düzeni

• perfectSelect: Tüm ayar seçimlerinizi tek bir parmağınızla kolayca yapın
• i-Temp Advanced: Tüm ütülenebilir kumaşlarınız için mükemmel ısı ve
buhar kombinasyonu
• antiShine: Koyu renkli ve hassas kumaşlarınızda parlama riskini ortadan
kaldırır
• Kireç temizliği hatırlatma sistemi
• 3AntiCalc özelliği: Kendi kendini temizleme, calc’n clean sistemi ve entegre
anti kireç sistemleri sayesinde kirece karşı üç kat etkili koruma
• Dikey buharla ütüleme imkânı
• Kolay doldurulabilen transparan, 380 ml kapasiteli su tankı
• Geniş su doldurma yeri sayesinde kolay su doldurma ve boşaltma olanağı
• TempOK göstergesi hem ısınma hem de soğuma sırasında ayarlanan ısıya
ulaşıldığını haber verir
• Damlama emniyeti
• Ekstra uzun 2,5 m kablo (esnek bağlantı yeri ve kablo toplayıcı sayesinde
rahat kullanım)
• Yakalar ve düğme araları gibi ütülenmesi zor bölgelerde rahat ütüleme
sağlayan daha sivri ütü tabanı
• Nemlendirici sprey düzeni

GÜVENLİK
• sensorSteam teknolojisi ile dokunduğunuz
anda çalışmaya ve buhar üretmeye başlar,
bıraktığınızda ise kapanır
-

• İsteğe bağlı aksesuar: Kireç arındırma solüsyonu
TDZ1101

• sensorSecure: Ütüyü elinizden bıraktığınız anda kendi kendini kapatır, tekrar
elinize aldığınızda ise en kısa sürede tekrar ısınır

• sensorSecure: Ütüyü elinizden bıraktığınız anda kendi kendini kapatır,
tekrar elinize aldığınızda ise en kısa sürede tekrar ısınır

-

AKSESUARLAR
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TB 603010

AKSESUARLAR
• İsteğe bağlı aksesuar: Kireç arındırma
solüsyonu TDZ1101

• İsteğe bağlı aksesuar: TDZ1750 saklama tabanı
• İsteğe bağlı aksesuar: Kumaş koruyucu ek
taban TDZ1101
• İsteğe bağlı aksesuar: Kireç arındırma
solüsyonu TDZ1101

• İsteğe bağlı aksesuar: TDZ1750 saklama tabanı
• İsteğe bağlı aksesuar: Kumaş koruyucu ek taban TDZ1101
• İsteğe bağlı aksesuar: Kireç arındırma solüsyonu TDZ1101

• İsteğe bağlı aksesuar: TDZ1750 saklama tabanı
• İsteğe bağlı aksesuar: Kumaş koruyucu ek taban TDZ1101
• İsteğe bağlı aksesuar: Kireç arındırma solüsyonu TDZ1101
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Mükemmel performans
ayrıntılarda gizli.

Diğer Küçük
Ev Aletleri

Kahvaltı, Yiyecek ve İçecek Hazırlama

Kahvaltı, Yiyecek ve İçecek Hazırlama

El Blenderleri ve El Blender Setleri

MQ 64010

Mikserler, Mikser Seti ve Kıyma Makinesi

MQ 67110

MQ 66120

ÖZELLİKLER

MQ 955PE

MQ 96300

ÖZELLİKLER

• Blender
• Beyaz
• 450 W
• Plastik
• 4'lü bıçak
• 2 kademeli
• Karıştırma kabı

• Blender
• Siyah
• 750 W
• Metal
• 4l'ü bıçak
• 12 kademeli
• Karıştırma kabı

• El Blender Seti
• Beyaz
• 600 W
• Metal
• 4'lü bıçak
• 12 kademeli
• Doğrayıcı, Karıştırma kabı

• Mikser Seti
• Siyah
• 500 W
• Paslanmaz çelik
• 5 kademeli
• 2 x Kapak, 1 x Karıştırma kabı, 1 x Blender
çubuğu, 1 x Üniversal doğrayıcı

• Mikser
• Beyaz
• 450 W
• 5 kademeli
• 2 x Karıştırma kancası, metal

• Mikser
• Beyaz
• 400 W
• 5 kademeli
• 2 x Karıştırma kancası, metal

MQ 66155

MQ 67170

MQ 67185

MQ 96400

MQ 96500

MW 67440

• Mikser
• Siyah
• 500 W
• 5 kademeli
• 2 x Karıştırma kancası, metal

• Kıyma Makinesi
• 2000 W
• Doldurma yardımı, Doldurma tepsisi,
Dilimleme aksesuarı, Rendeleme ve
dilimleme diski, Kaba bastırma parçası,
Sucuk, sosis, içli köfte aparatı, 3 farklı
boyutta kıyma diski

ÖZELLİKLER
• El Blender Seti
• Beyaz
• 600 W
• Metal
• 4'lü bıçak
• 12 kademeli
• Çırpıcı, Doğrayıcı, Karıştırma kabı, Püre
aksesuarı
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MQ 96580

ÖZELLİKLER
• El Blender Seti
• Siyah
• 750 W
• Metal
• 4'lü bıçak
• 12 kademeli
• Buz kırma bıçağı, Çırpıcı, Doğrayıcı,
Karıştırma kabı

• El Blender Seti
• Siyah
• 750 W
• Metal
• 4'lü bıçak
• 12 kademeli
• Karıştırma kabı, Mutfak robotu

• Mikser
• Beyaz
• 450 W
• 5 kademeli
• 2 x Karıştırma kancası, metal
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Kahvaltı, Yiyecek ve İçecek Hazırlama

Kahvaltı, Yiyecek ve İçecek Hazırlama

Doğrayıcılar, Tost Makinesi ve Mutfak Robotları

MR 008B1

MR 015 FQ 1

Mutfak Robotu, Çay Makinesi ve Su Isıtıcıları

TG 23331 V

ÖZELLİKLER

TA 22005

TW 3A 0103

ÖZELLİKLER

• Doğrayıcı
• Siyah
• 400 W
• Plastik
• Paslanmaz çelik
• 1 x Çırpma diski

• Doğrayıcı
• Siyah
• 550 W
• Cam
• Paslanmaz çelik
• 1 x Buz kırma bıçağı, 1 x Çırpma diski

• Tost Makinesi
• 2000 W
• Antrasit
• Fırın tepsisi

• Mutfak Robotu
• Siyah
• 1250 W
• Geniş 3,9 l hazne, 750 g un ve malzeme
kapasitesi
• Özel küp kesme aparatı
• Yüksek performanslı mini doğrayıcı
• Doğrama, karıştırma ve çırpma işlemleri için
1,5 litre kapasiteli polikarbon mikser kabı
• Hamur yoğurmanız için metal yoğruma
kancası
• Çift taraﬂı 2'şer adet dilimleme (kalın ve
ince) ve rendeleme diski (kalın ve ince)
• Kızarmış patates diski
• Paslanmaz çelik diskler
• Disk kabı
• Krema, yumurta ve haﬁf hamurlu
karışımlar için paslanmaz çelik çırpıcı
• Narenciye sıkacağı

• Çay Makinesi
• Siyah
• Sıcak tutma kademesi
• Çay kapasitesi: 0,7 l
• Su kapasitesi: 2 l
• Sürahi: Cam
• Süzgeç: Çelik

• Su Isıtıcısı (Kettle)
• Siyah
• Aç/Kapa şalter, ışıklı
• Kaldırıldığında otomatik kapanma
• Plastik kireç ﬁltresi
• Kapasite: 1,70 l
• Dıştan okunabilir, içten okunabilir,
sağ-sol elliler için 2 taraﬂı
• Buhar kesme fonksiyonu
• Kireçlenme göstergesi
• Kablosuz
• Kaldırınca kapanma özelliği
• Susuz çalışma ve aşırı ısınmaya karşı
koruma

MK 3501 M

MK 82010

MK 860 FQ 1

TW 71005

TW 86103P

TW 86104P

• Su Isıtıcısı (Kettle)
• Siyah
• Aç/Kapa şalter, ayrı LED’ler, entegre
olabilen tuş
• Kaldırıldığında otomatik kapanma
• Paslanmaz çelik dökme ağzı ﬁltresi
• Kapasite: 1,50 l
• Dıştan okunabilir, içten okunabilir,
sağ-sol elliler için 2 taraﬂı
• Kireçlenme göstergesi
• Düğmeye basarak kapağı açma imkânı
• Kablosuz
• Kaldırınca kapanma özelliği
• Susuz çalışma ve aşırı ısınmaya karşı
koruma

• Su Isıtıcısı (Kettle)
• Vişne kırmızısı
• Aç/Kapa şalter, ayrı LED’ler, entegre
olabilen tuş
• Kaldırıldığında otomatik kapanma
• Paslanmaz çelik dökme ağzı ﬁltresi
• Kapasite: 1,50 l
• Dıştan okunabilir, içten okunabilir,
sağ-sol elliler için 2 taraﬂı
• Kireçlenme göstergesi
• Düğmeye basarak kapağı açma imkânı
• Kablosuz
• Kaldırınca kapanma özelliği: Susuz
çalışma ve aşırı ısınmaya karşı koruma

ÖZELLİKLER
• Mutfak Robotu
• Siyah
• 800 W
• 500 gr un ve maksimum 0,8 kg malzeme
kapasiteli 2,3 l hazne
• 1 litre kapasiteli polikarbon karıştırma kabı
• Soğuk içecekleriniz için buz kırma özelliği
• Kahve çekirdeği, sert peynir çeşitleri,
baharat, taneli yemişler ve buz küplerini
kesip doğramak için özel bıçak
• Baharat, kabuklu yemişler, soğan ve
sarımsakları hızlı ve etkili doğramak için
özel 6'lı bıçak
• Çift taraﬂı 2'şer adet dilimleme (kalın ve
ince) ve rendeleme diski (kalın ve ince)
• Paslanmaz çelik diskler
• Hamur yoğurma aparatı
• Krema ve yumurta beyazı çırpmak için
çırpıcı
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MK 880 FQ 1

ÖZELLİKLER
• Mutfak Robotu
• Siyah
• 1250 W
• Geniş 3,9 l hazne, 750 g un ve malzeme
kapasitesi
• Özel küp kesme aparatı
• Yüksek performanslı mini doğrayıcı
• Doğrama, karıştırma ve çırpma işlemleri için
1,5 litre kapasiteli polikarbon mikser kabı
• Hamur yoğurmanız için metal yoğruma
kancası
• Çift taraﬂı 2'şer adet dilimleme (kalın ve
ince) ve rendeleme diski (kalın ve ince)
• Kızarmış patates diski
• Paslanmaz çelik diskler
• Disk kabı
• Krema, yumurta ve haﬁf hamurlu
karışımlar için paslanmaz çelik çırpıcı
• Narenciye sıkacağı

• Mutfak Robotu
• Siyah
• 1250 W
• Geniş 3,9 l hazne, 750 g un ve malzeme
kapasitesi
• Özel küp kesme aparatı
• Yüksek performanslı mini doğrayıcı
• Doğrama, karıştırma ve çırpma işlemleri için
1,5 litre kapasiteli polikarbon mikser kabı
• Hamur yoğurmanız için metal yoğruma
kancası
• Çift taraﬂı 2'şer adet dilimleme (kalın ve
ince) ve rendeleme diski (kalın ve ince)
• Kızarmış patates diski
• Paslanmaz çelik diskler
• Disk kabı
• Krema, yumurta ve haﬁf hamurlu
karışımlar için paslanmaz çelik çırpıcı
• Narenciye sıkacağı

• Su Isıtıcısı (Kettle)
• Antrasit
• Aç/Kapa şalter, ışıklı
• Kaldırıldığında otomatik kapanma
• Plastik kireç ﬁltresi
• Kapasite: 1,70 l
• Dıştan okunabilir
• Buhar kesme fonksiyonu
• Kireçlenme göstergesi
• Düğmeye basarak kapağı açma imkânı
• Kablosuz
• Kaldırınca kapanma özelliği
• Susuz çalışma ve aşırı ısınmaya karşı
koruma
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Kahvaltı, Yiyecek ve İçecek Hazırlama

Kahvaltı, Yiyecek ve İçecek Hazırlama

Su Isıtıcısı ve Ekmek Kızartma Makineleri

TW 86105 P

TT 3A 0103

Katı Meyve Sıkacağı, Narenciye Sıkacağı, Kahve Değirmeni ve Kahve Makineleri

TT 3A 0107

ÖZELLİKLER

MC 30000

MC 23200

ÖZELLİKLER

• Su Isıtıcısı (Kettle)
• Füme
• Aç/Kapa şalter, ayrı LED’ler, entegre
olabilen tuş
• Kaldırıldığında otomatik kapanma
• Paslanmaz çelik dökme ağzı ﬁltresi
• Kapasite: 1,50 l
• Dıştan okunabilir, içten okunabilir,
sağ-sol elliler için 2 taraﬂı
• Kireçlenme göstergesi
• Düğmeye basarak kapağı açma imkânı
• Kablosuz
• Kaldırınca kapanma özelliği
• Susuz çalışma ve aşırı ısınmaya karşı
koruma

• Ekmek Kızartma Makinesi
• Siyah
• Bağlantı değeri (W): 980
• Termostat, zaman sayacı
• Yüzey ısıtıcı elemanı
• Kademesiz döner kumanda
• 136 x 32 x 119,5 mm
• İlave tost etme özelliği
• Çözme fonksiyonu: Hayır
• Kırıntı çekmecesi
• Yarık adedi: 2
• Dilim adedi: 2
• Otomatik dilim ortalama
• Kızartma rayı: Entegre edilmiş
• Ayrı durdurma tuşu
• Otomatik kapama
• Gövde malzemesi: Plasitk
• Kablo sarma

• Ekmek Kızartma Makinesi
• Krem
• Bağlantı değeri (W): 980
• Termostat, zaman sayacı
• Yüzey ısıtıcı elemanı
• Kademesiz döner kumanda
• 136 x 32 x 119,5 mm
• İlave tost etme özelliği
• Çözme fonksiyonu: Hayır
• Kırıntı çekmecesi
• Yarık adedi: 2
• Dilim adedi: 2
• Otomatik dilim ortalama
• Kızartma rayı: Entegre edilmiş
• Ayrı durdurma tuşu
• Otomatik kapama
• Gövde malzemesi: Plasitk
• Kablo sarma

• Katı Meyve Sıkacağı
• Gümüş
• Bağlantı değeri (W): 1000
• Besleme ağzı boyutu: 84 mm
• Besleme ağzı malzemesi: Plastik
• Hız ayarı saysı: 2
• Bıçak malzemesi: Seramik
• Posa hazne kapasitesi: 3 l
• Meyve suyu haznesi malzemesi: Plastik
• Meyve suyu kapasitesi: 1,5 l
• Gövde malzemesi: Alüminyum

• Narenciye Sıkacağı
• Beyaz
• Bağlantı değeri (W): 25
• Gövde malzemesi: Plastik
• Kapasite: 0,60 l
• Anlık çalışma fonksiyonu
• Kablo sarma

• Kahve Değirmeni
• Beyaz
• Bağlantı değeri (W): 180
• Öğütme tepsisinin malzemesi:
Paslanmaz çelik
• Kullanma şekli: Basma tuş
• Hız kademesi: 1 kademeli
• Maksimum dolum miktarı (g): 75
• Ince öğütülmüş (g/min): 150
• Darbeli doğrama bıçağı
• 2 kanatlı, paslanmaz çelik
• Anlık çalışma fonksiyonu

TT 86103

TT 86104

TT 86105

TC 86303

TC 86304

TC 86505

• Güç: 1160 Watt
• 10/15 ﬁncan kapasiteli, 1,25 l
• Mükemmel kahve aroması için
aromaSense Plus teknolojisi
• Isıyı tada göre ayarlayan sensör kontrollü
ısıtma sayesinde en lezzetli kahve
deneyimi
• Kireç çözme sistemi
• 2 saat sonunda otomatik kapanma
• Hafıza özellikli zamanlayıcı ve dijital saat
• Şeffaf, çıkarılabilir su haznesi-dışarıdan
okunabilen su seviyesi
• Filtre kağıdı ile kullanım (1x4)
• Drip-stop damlama emniyeti
• Kablo dolama yeri

• Güç: 1100 Watt
• 8/12 ﬁncan kapasiteli, 1,15 l
• Aromayı koruyan özel kapak ve kilit
sistemli termo sürahi
• Mükemmel kahve aroması için
aromaSense Plus teknolojisi
• Hafıza özellikli zamanlayıcı ve dijital saat
• Kireç çözme sistemi
• Filtre kağıdı ile kullanım
• Drip-stop damlama emniyeti
• Bekleme konumundan sonra otomatik
kapanma özelliği

ÖZELLİKLER
• Ekmek Kızartma Makinesi
• Siyah
• Bağlantı değeri (W): 860
• Elektronik
• Kuvarz cam ısıtıcı elemanı
• Hafızalı LED gösterge
• 150 x 34 x 115 mm
• İlave tost etme özelliği
• Çözme fonksiyonu: Evet
• Kırıntı çekmecesi
• Yarık adedi: 2
• Dilim adedi: 2
• Otomatik dilim ortalama
• Kızartma rayı: Entegre edilmiş
• Ayrı durdurma tuşu
• Otomatik kapama
• Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik
• Isıya dayanıklı gövde
• Kablo sarma
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ME 400 FQ 1

ÖZELLİKLER
• Ekmek Kızartma Makinesi
• Vişne kırmızısı
• Bağlantı değeri (W): 860
• Elektronik
• Kuvarz cam ısıtıcı elemanı
• Hafızalı LED gösterge
• 150 x 34 x 115 mm
• İlave tost etme özelliği
• Çözme fonksiyonu: Evet
• Kırıntı çekmecesi
• Yarık adedi: 2
• Dilim adedi: 2
• Otomatik dilim ortalama
• Kızartma rayı: Entegre edilmiş
• Ayrı durdurma tuşu
• Otomatik kapama
• Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik
• Isıya dayanıklı gövde
• Kablo sarma

• Ekmek Kızartma Makinesi
• Füme
• Bağlantı değeri (W): 860
• Elektronik
• Kuvarz cam ısıtıcı elemanı
• Hafızalı LED gösterge
• 150 x 34 x 115 mm
• İlave tost etme özelliği
• Çözme fonksiyonu: Evet
• Kırıntı çekmecesi
• Yarık adedi: 2
• Dilim adedi: 2
• Otomatik dilim ortalama
• Kızartma rayı: Entegre edilmiş
• Ayrı durdurma tuşu
• Otomatik kapama
• Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik
• Isıya dayanıklı gövde
• Kablo sarma

• Güç: 1160 Watt
• 10/15 ﬁncan kapasiteli, 1,25 l
• Mükemmel kahve aroması için
aromaSense Plus teknolojisi
• Isıyı tada göre ayarlayan sensör kontrollü
ısıtma sayesinde en lezzetli kahve
deneyimi
• Hafıza özellikli zamanlayıcı ve dijital saat
• Kireç çözme sistemi
• Filtre kağıdı ile kullanım (1x4)
• Drip-stop damlama emniyeti
• 2 saat sonunda otomatik kapanma
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Tam
Otomatik
Kahve
Makineleri

Yenilikçi teknolojilerle,
dünya kahvelerinin tadını
evinizde çıkarın.
iAroma Sistemi

Akıllı Su Pompası

iAroma Sistemi sayesinde Siemens’in tam otomatik kahve makineleri, her
çeşit kahvede ve suyun her sertlik seviyesinde eşsiz bir kahve deneyimi sunar.
Seramik öğütücü, üstün ısıtma teknolojisi, akıllı su pompası ve demleme ünitesinden
oluşan iAroma Sistemi, mükemmel bir uyum içinde çalışarak tek bir sonucu amaçlar:
Muhteşem kahve deneyimi.

Su ve su basıncı, iyi bir kahve için çok önemlidir. Özellikle kahvenin mevcut
aromasını en üst düzeyde ortaya çıkarabilmek için ideal su basıncına ihtiyaç
duyulur. Akıllı su pompası özelliği kahvenizin su basıncını en uygun seviyede
tutar.

Seramik Öğütücü

Demleme Ünitesi

Kahve çekirdekleri dayanıklı seramik öğütücü sayesinde en iyi şekilde toz haline
getirilir. Dilediğiniz kahve çekirdeklerini öğüterek, bol aromalı, enfes kahvenizi
kolayca hazırlayabilirsiniz.

Demleme ünitesi iAroma Sistemi’nin merkezini oluşturur. Su, sıcaklık ve
öğütülmüş kahve bu demleme ünitesinde bir araya gelir ve hep hayalini
kurduğunuz kahvenin kusursuz bir şekilde hazırlanmasını sağlar.

Üstün Isıtma Teknolojisi
Her bir kahve çekirdeğinin eşsiz aromasını tümüyle ortaya çıkarmak için ideal
demleme sıcaklığı 90-95°C‘dir. Üstün ısıtma teknolojisinin akıllı sensörleri sayesinde
her kullanımda ideal sıcaklık sağlanır.
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Tam Otomatik Kahve Makineleri

Tam Otomatik Kahve Makineleri

Tam Otomatik Ankastre Kahve Makineleri

CT 636 LES 6

Kahve Makineleri

CT 636 LES 1

CT 636 LEW 1

TI 303203 RW

EQ.3

TE 653311 RW

EQ.6 Plus

TI 923309 RW

EQ.9

Eviniz bu
uygulamada.
autoMilk
Clean

autoMilk
Clean

coffeSensor
System

aromaDouble
Shot

autoMilk
Clean

individualCup
Volume

aromaDouble
Shot

coffeSensor
System

onTouch
DoubleCup

individualCup
Volume

coffeSensor
System

onTouch
DoubleCup

• Yenilikçi ısıtma sistemi sensoFlow
• Tek bir dokunuşla Kişiselleştirilmiş Sütlü İçecek,
Sütlü Kahve, Cappuccino, Espresso Macchiato,
Latte Macchiato
• aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve
aromasından ödün vermeden ekstra yoğun
kahve seçeneği
• Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
• Brita su ﬁltresi kahvenin tadına ve kokusuna
etki eden sudaki bileşenleri azaltır

• Yenilikçi ısıtma sistemi sensoFlow
• Tek bir dokunuşla Espresso Macchiato, Sütlü
Kahve, Cappuccino, Kişiselleştirilmiş Sütlü
İçecek, Latte Macchiato
• aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve
aromasından ödün vermeden ekstra yoğun
kahve seçeneği
• Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
• Brita su ﬁltresi kahvenin tadına ve kokusuna
etki eden sudaki bileşenleri azaltır

• TFT göstergeli interaktif ekran
• myCoffee seçeneği ile adınıza özel ayarlarla
içeceklerinizi hafızaya kaydeder
• 5 farklı ölçüde ayarlanabilen içecek seçenekleri
• Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı: Maksimum
15 cm yüksekliğe kadar ayarlanabilir, en uzun
Latte Macchiato bardaklarınız bile rahatça sığar
• Kolayca çıkarılabilen 2,4 litre su tankı
• Erken uyarı sistemi: Kahve veya su bitmeye
yaklaşınca devreye giren uyarı sistemi
• Sütlü kahveleriniz için esnek çözüm sunan süt
girişi, ister kutudan, ister şişeden, ister kendi
termosundan süt alın
• Hızlı kurulum ve kullanım kılavuzu cihazın
üzerinde, elinizin hemen altında

• TFT göstergeli interaktif ekran
• myCoffee seçeneği ile adınıza özel ayarlarla
içeceklerinizi hafızaya kaydeder
• 5 farklı ölçüde ayarlanabilen içecek seçenekleri
• Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı: Maksimum
15 cm yüksekliğe kadar ayarlanabilir, en uzun
Latte Macchiato bardaklarınız bile rahatça sığar
• OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda iki
adet kahve ya da Cappuccino
• Kolayca çıkarılabilen 2,4 litre su tankı
• Erken uyarı sistemi: Kahve veya su bitmeye
yaklaşınca devreye giren uyarı sistemi
• Sütlü kahveleriniz için esnek çözüm sunan süt
girişi, ister kutudan, ister şişeden, ister kendi
termosundan süt alın
• Hızlı kurulum ve kullanım kılavuzu cihazın
üzerinde, elinizin hemen altında

• Yüksek kaliteli seramik kahve öğütücüsü silent
cream drive
• Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama
seçenekleri
• Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan
• 19 bar basınçlı su pompası
• Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi
• 15.000 ﬁncan garantisi: İlk ﬁncandan 15.000.
ﬁncana kadar yüksek kalite standardı (ticari
amaç içermeyen kullanımlarda 24 ay boyunca
geçerlidir)

• Yüksek kaliteli seramik kahve öğütücüsü silent
cream drive
• Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama
seçenekleri
• Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan
• 19 bar basınçlı su pompası
• Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi
• 15.000 ﬁncan garantisi: İlk ﬁncandan 15.000.
ﬁncana kadar yüksek kalite standardı (ticari
amaç içermeyen kullanımlarda 24 ay boyunca
geçerlidir)

• Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir
öğütme bölümü
• Her kahveden sonra creamCleaner ile tam
otomatik temizlik
• Bütün süt ağızlıkları kolayca çıkarılabilir,
temizlenebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir
• Tek ﬁncan hızlı temizleme özelliği ile her
seferinde ideal hijyen ve mükemmel kahve tadı
garantisi
• Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik
durulama fonksiyonu
• Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
• Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
• Kalan kahve ﬁncanı göstergesi, kireç temizleme,
temizleme, su ﬁltresi değiştirme

• Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir
öğütme bölümü
• Her kahveden sonra creamCleaner ile tam
otomatik temizlik
• Bütün süt ağızlıkları kolayca çıkarılabilir,
temizlenebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir
• Tek ﬁncan hızlı temizleme özelliği ile her
seferinde ideal hijyen ve mükemmel kahve tadı
garantisi
• Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik
durulama fonksiyonu
• Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
• Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
• Kalan kahve ﬁncanı göstergesi, kireç temizleme,
temizleme, su ﬁltresi değiştirme
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• Yenilikçi ısıtma sistemi sensoFlow
• Tek bir dokunuşla Cappuccino, Latte Macchiato
• Kahvenin tadına ve kokusuna etki eden
bileşenleri azaltan Brita su ﬁltresi

• Tek tuşla istediğiniz kahve hazır
• Diğer kahve çeşitleri: Americano, Flat White
• aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve
aromasından ödün vermeden ekstra yoğun
kahve seçeneği
• Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
• Brita su ﬁltresi kahvenin tadına ve kokusuna
etki eden sudaki bileşenleri azaltır

• Tek bir dokunuşla Sütlü Kahve, Latte
Macchiato, Espresso Macchiato, Cappuccino
• aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve
aromasından ödün vermeden ekstra yoğun
kahve seçeneği
• Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
• Kahvenin tadına ve kokusuna etki eden
bileşenleri azaltan Brita su ﬁltresi

• Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
• Ön kapak sayesinde bakım ve temizlik çok kolay
• Kolayca çıkarılabilen 1,4 litre su tankı

• Dokunmatik seçim ekranı: Bütün kahveleriniz
tek dokunuşla ekrandan seçilebilir
• Kişiselleştirilmiş tercihlere göre 2 adede kadar
favori kahve kaydedebilme
• 5 farklı ölçüde ayarlanabilen içecek seçenekleri
• Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
• Kahve alırken aynı anda iki ﬁncan hazırlayabilme
• Kolayca çıkarılabilen 1,7 litre su tankı
• İster kutudan, ister şişeden, ister kendi
termosundan süt alabilme imkânı

• TFT göstergeli interaktif ekran
• Ultra sessiz: Akıllı yalıtımı sayesinde Siemens'in
Espresso makinelerinin en sessizi
• 6 kişiye kadar ayarlanabilir kişisel proﬁl
kaydetme
• Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
• OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda iki
adet kahve ya da sütlü kahve
• Kolayca çıkarılabilen 2,3 litre su tankı
• Erken uyarı sistemi: Kahve veya su bitmeye
yaklaşınca devreye giren uyarı sistemi

• Yüksek kalite seramik öğütücü
• Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama
seçenekleri
• Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk
ﬁncan
• 15 bar basınçlı su pompası
• Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi

• Yüksek kaliteli sessiz seramik kahve öğütücüsü
• Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama
seçenekleri
• Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk
ﬁncan
• 19 bar basınçlı su pompası
• Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi

• Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir
öğütme bölümü
• Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik
durulama fonksiyonu
• Her kahveden sonra creamCleaner ile tam
otomatik temizlik
• Kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde
yıkanabilen süt ağızlıkları
• Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
• Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma
programı

• Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir
öğütme bölümü
• Her kahveden sonra creamCleaner ile tam
otomatik temizlik
• Kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde
yıkanabilen süt ağızlıkları ve dahili süt haznesi
• Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik
durulama fonksiyonu
• Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
• Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma
programı

PERFORMANS
• Seramik kahve öğütücü
• Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama
seçenekleri
• Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk
ﬁncan
• 15 bar basınçlı su pompası

HİJYEN

HİJYEN
• Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir
öğütme bölümü
• Her kahveden sonra creamCleaner ile tam
otomatik temizlik
• Bütün süt ağızlıkları kolayca çıkarılabilir,
temizlenebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir
• Tek ﬁncan hızlı temizleme özelliği ile her
seferinde ideal hijyen ve mükemmel kahve tadı
garantisi
• Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik
durulama fonksiyonu
• Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
• Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
• Kalan kahve ﬁncanı göstergesi, kireç temizleme,
temizleme, su ﬁltresi değiştirme

individualCup
Volume

KONFOR

PERFORMANS
• Yüksek kaliteli seramik kahve öğütücüsü silent
cream drive
• Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama
seçenekleri
• Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan
• 19 bar basınçlı su pompası
• Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi
• 15.000 ﬁncan garantisi: İlk ﬁncandan 15.000.
ﬁncana kadar yüksek kalite standardı (ticari
amaç içermeyen kullanımlarda 24 ay boyunca
geçerlidir)

individualCup
Volume

autoMilk
Clean

AROMA
• Yenilikçi ısıtma sistemi sensoFlow
• Tek bir dokunuşla Latte Macchiato,
Cappuccino, Kişiselleştirilmiş Sütlü İçecek,
Sütlü Kahve, Espresso Macchiato
• aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve
aromasından ödün vermeden ekstra yoğun
kahve seçeneği
• Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
• Brita su ﬁltresi kahvenin tadına ve kokusuna
etki eden sudaki bileşenleri azaltır

KONFOR
• TFT göstergeli interaktif ekran
• myCoffee seçeneği ile adınıza özel ayarlarla
içeceklerinizi hafızaya kaydeder
• 5 farklı ölçüde ayarlanabilen içecek seçenekleri
• Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı: Maksimum
15 cm yüksekliğe kadar ayarlanabilir, en uzun
Latte Macchiato bardaklarınız bile rahatça sığar
• OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda iki
adet kahve ya da Cappuccino
• Kolayca çıkarılabilen 2,4 litre su tankı
• Erken uyarı sistemi: Kahve veya su bitmeye
yaklaşınca devreye giren uyarı sistemi
• Sütlü kahveleriniz için esnek çözüm sunan süt
girişi, ister kutudan, ister şişeden, ister kendi
termosundan süt alın
• Hızlı kurulum ve kullanım kılavuzu cihazın
üzerinde, elinizin hemen altında

aromaDouble
Shot

aromaDouble
Shot

AROMA

coffeSensor
System

• Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir
öğütme bölümü
• Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik
durulama fonksiyonu
• Kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde
yıkanabilen süt ağızlıkları
• Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
• Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma
programı
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Tam Otomatik Kahve Makineleri
Kahve Makineleri

EQ.9 Plus

TI 9573X9 RW

TQ 505 R 09

Eviniz bu
uygulamada.

aromaDouble
Shot

coffeSensor
System

autoMilk
Clean

aromaDouble
Shot

autoMilk
Clean

AROMA
• Tek bir dokunuşla Cappuccino, Latte Macchiato, Sütlü Kahve, Espresso
Macchiato
• baristaMode: Gerçek kahve tutkunları için kendi kahve ayarlarını
yapabilecekleri ek aroma ayarları
• aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden
ekstra yoğun kahve seçeneği
• Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
• Brita su ﬁltresi kahvenin tadına ve kokusuna etki eden sudaki bileşenleri
azaltır

• Tek tuşla istediğiniz kahve hazır
• Diğer kahve çeşitleri: Americano, Flat White
• aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden
ekstra yoğun kahve seçeneği
• Brita su ﬁltresi kahvenin tadına ve kokusuna etki eden sudaki bileşenleri
azaltır

En iyi performans
için takım çalışması.
Yalnızca tam otomatik kahve makineleri için
tasarlanan Siemens orijinal aksesuarları,
uzun ömürlülük ve kıvamında kahve
lezzetini garanti eder.

KONFOR
• dualBean Sistemi: Farklı kahve çekirdek çeşitlerinin paralel kullanımı için iki
ayrı kahve çekirdek tankı ve iki ayrı kahve öğütücü
• TFT göstergeli interaktif ekran
• Ultra sessiz: Akıllı yalıtımı sayesinde Siemens'ten espresso makinelerinin en
sessizi
• 6 kişiye kadar ayarlanabilir kişisel proﬁl kaydetme
• Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
• OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda iki adet kahve ya da sütlü kahve
• Kolayca çıkarılabilen 2,3 litre su tankı
• Erken uyarı sistemi: Kahve veya su bitmeye yaklaşınca devreye giren uyarı
sistemi

•
•
•
•

Dokunmatik seçim ekranı
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda iki adet kahve ya da sütlü kahve
Kolayca çıkarılabilen 1,7 litre su tankı

•
•
•
•
•

Yüksek kalite seramik öğütücü
Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama
Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk ﬁncan
15 bar basınçlı su pompası
Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi

PERFORMANS
•
•
•
•
•
•

Yüksek kaliteli seramik kahve öğütücüsü
Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama
Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk ﬁncan
19 bar basınçlı su pompası
Fincan ısıtıma imkânı
Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi

EQ.9 plus Süt Konteyneri
TZ900089

EQ.9 plus Süt Kutusu
Adaptörü
TZ90008

BRITA Su Filtresi

Temizleme Tabletleri

Tüm parçalardan su kalıntılarını
temizler ve kireci azaltır.

Kahve yağlarını derinlemesine
temizler ve sonraki kullanımlarda
oluşacak kirliliği önler.

TZ70003, TZ70033

TZ60001

HİJYEN
• Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir öğütme bölümü
• Her kahveden sonra tam otomatik temizlik
• Kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen süt ağızlıkları ve
dahili süt haznesi
• Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
• Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
• Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
• Kalan kahve ﬁncanı göstergesi, kireç temizleme, temizleme, su ﬁltresi
değiştirme

•
•
•
•
•

Ön kapak sayesinde bakım ve temizlik çok kolay
Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir öğütme bölümü
Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
Her kahveden sonra tam otomatik temizlik
Kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen süt ağızlıkları ve
dahili süt haznesi
• Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
• Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı

EQ.9 plus Özel Yalıtımlı
Süt Kabı
TZ80009N

EQ.3 Süt Köpürtücü

Kireç Çözücü Tabletler

Bakım Seti

TZ30008

Makinenizi kireçten korur ve
paslanmayı önler.

TZ80004

TZ80002
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Serviste mükemmellik
Siemens’te.

Siemens Yetkili Servisi, yaygın servis ağı ve 2 saat aralığında
oluşturulabilen randevu sistemi ile haftanın 7 günü hizmet
vermektedir.

Daha uzun ömürlü
ürünler için orijinal
yedek parçaları
Yetkili Servislerden
temin edebilirsiniz.

Küçük ev aletlerinizi
evinizden teslim
alarak onarıyoruz.

Servis tamamlanana
kadar geçici ürün
temini hizmetimizden
yararlanabilirsiniz.

Tam donanımlı
servis hizmeti

Eğitimli uzman
teknisyen

Acil nöbetçi servis
hizmeti alabileceğiniz
saatler:
Pazar
: 10.00-22.00
Diğer günler : 20.00-22.00

Online satış

Toz torbası,
aksesuar ve
temizlik & bakım
ürünleri
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7/24 Siemens
Müşteri Hizmetleri

Garanti
uygulamaları

Online olarak
servis randevusu
oluşturabilirsiniz.
400’e yakın
Yetkili Servis

+2 yıl
veya
+4 yıl
Ek Garanti

Siemens Yetkili Servisi’nden +2 yıl veya +4 yıl seçeneklerimiz ile Ek Garanti hizmeti!
Yetkili Servis güvencesi altında satın almış olduğunuz Ek Garanti hizmeti ile,
ürününüzün 3 yıllık garantisini 5 ya da 7 yıla kadar uzatır ve ürünlerinizi daha uzun
süre koruma altına almış olursunuz. Aynı zamanda bu hizmet, ürününüze orijinal
yedek parça ve aksesuar desteği de sağlar.
Ürün ve model bazında hangi ürünlere Ek Garanti satışı yapıldığı, ﬁyat bilgisi ve
fatura tarihinden itibaren satın alma süresi konularında detaylı bilgi için
444 66 88 numaralı Siemens Müşteri Hizmetlerimizi arayabilir,
Yetkili Servislerimiz ile iletişime geçebilir veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
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