
HOME CONNECT TEKNOLOJİSİYLE
BULAŞIK MAKİNENİZİ UZAKTAN YÖNETİN! 



Home Connect teknolojisi, bu teknolojiye sahip yeni nesil akıllı ev aletlerinin internet 
üzerinden akıllı telefon, akıllı saat veya tablet aracılığı ile takip ve kontrol edilmesine 
imkân veren bir teknolojidir. Home Connect uygulaması sayesinde beyaz eşyalarınızı 

kontrol etmek için artık onların yanında olmak zorunda değilsiniz.
Bu uygulama sayesinde istediğiniz her yerden cihazlarınızı kontrol edebilirsiniz. 

HOME CONNECT
TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Home Connect özellikli Profilo’nun yeni GV650 
Bulaşık Makinesi’nin avantajlarından faydalanmak 
için yapmanız gereken Home Connect 
uygulamasını akıllı telefonunuza, tabletinize 
veya akıllı saatinize indirip bir hesap oluşturarak 
Home Connect özellikli bulaşık makinenizi 
hesabınıza tanımlamak. Böylece, Profilo Bulaşık 
Makinenize dilediğiniz yerden bağlanarak 
uzaktan kontrol edebilirsiniz. Eve geldiğinizde 
bulaşık makineniz sizi pırıl pırıl bulaşıklarla 
karşılar. 

HOME CONNECT ÖZELLİKLİ BULAŞIK MAKİNESİ
HAYATINIZI NASIL KOLAYLAŞTIRIR?

Yorgun argın eve döndüğünüzde bir de bulaşık 
yıkamakla uğraşmayın diye, hayatınızı 
kolaylaştıran ürünler geliştirmeye devam 
ediyoruz. Home Connect özellikli Profilo GV650 
Bulaşık Makinesi sayesinde bulaşık makinenizi 
nerede olursanız olun akıllı cihazlarınızla kontrol 
etmenizi sağlıyoruz. Evden çıkmadan önce 
bulaşık makinenizi çalıştırmayı unutsanız da artık 
uzaktan komut ile size “oh be” dedirtiyoruz.

EVE GELDİĞİNİZDE
OH BE DEDİRTECEK TEKNOLOJİ



Profilo GV650 Bulaşık Makinenizi Home Connect özelliği sayesinde uzaktan başlatıp
yıkama programının anlık durumunu Home Connect uygulamasından takip edebilirsiniz.

İşte, Home Connect ile bulaşık makinenizde uzaktan kontrol edebileceğiniz özellikler…

HOME CONNECT ÖZELLİKLİ
BULAŞIK MAKİNELERİMİZLE TANIŞIN 

Son dakika sürprizi yapan misafirleriniz mi 
var? Makinemdeki bulaşıklar yıkanmadı diye 
dert etmeyin. Makineniz çalışırken bile 
başlatabileceğiniz Anında Hızlandırma 
(TurboPlus+) özelliği sayesinde yıkama 
süresini %66’ya kadar azaltabilirsiniz. 
Programda kalan süreyi uygulamadan 
rahatlıkla görüp işlerinizi planlayabilirsiniz. 
Misafirleriniz gelmeden bulaşıklarınız pırıl 
pırıl olur, size de “oh be” demek kalır.

ANINDA HIZLANDIRMA

En sık kullandığınız yıkama programını her 
seferinde ayarlamakla uğraşmayın. Favori 
yıkama programım özelliği sayesinde en 
sık kullandığınız programı ve opsiyonunu 
tek tuşla kaydederek istediğiniz yerden 
yıkamaya başlayabilirsiniz.

FAVORİ PROGRAMIM



Evde çıt bile çıkmasını istemediğimiz 
anlar olabilir. İşte tam da bu gibi 
zamanlarda Home Connect 
uygulamasından 30 dakikalık sessiz 
modu aktive ederek bulaşık makinenizin 
çok daha sessiz çalışmasını 
sağlayabilirsiniz. Daha sonra bu özelliği 
devre dışı bırakıp programınızın kaldığı 
yerden devam etmesini sağlayabilirsiniz. 

SESSİZLİK (Silence on Demand)

Evde kaç adet bulaşık makinesi tableti 
olduğunu Home Connect uygulamasına 
girdikten sonra Tablet Sayıcı evdeki tablet 
sayısını bulaşık makinesi her 
çalıştırıldığında bir adet azaltır. Evdeki 
tablet sayısı 5’e düştüğündeyse Home 
Connect uygulaması size bildirim 
göndererek tablet satın alması gerektiğini 
hatırlatır. Ayrıca, istediğinizde Home 
Connect uygulamasından kalan tablet 
sayısını da kontrol edebilirsiniz.

TABLET SAYICI

HOME CONNECT ÖZELLİKLİ
BULAŞIK MAKİNELERİMİZLE TANIŞIN 



Yeni GV650 Profilo Bulaşık Makinesi’nin; 6 farklı yıkama programı, yeni sepet sistemi, bulaşıklarınızda leke 
bırakmadan doğal kurumasına olanak veren otomatik açılan kapağı, şık panel tasarımı ve Home Connect 
özelliği sayesinde makinenizi uzaktan kontrol etmenize olanak sağlayarak hayatınızı kolaylaştırıyoruz. 

Her mutfağa uyum sağlayabilmesi için gri ve beyaz renk seçenekleriyle ürettiğimiz Profilo GV650 Model 
Bulaşık Makinelerine eklenen yeni özelliklere yakından bakalım:

Yeni GV650 Profilo Bulaşık Makinesi’nin
Hayatınızı Kolaylaştıran Diğer Özellikleri

Yeni Sepet Özellikleriyle
Bulaşıklar Güvende

Alt sepetin ön tekerleklerinde bulunan
“sepet durdurucu” sayesinde sepetinizi nasıl 
çekerseniz çekin bulaşıklarınız yerinden oynamaz, 
devrilme olmaz. Sepetiniz rayından çıkmadan 
bulaşıklarınızı güvenle yerleştirebilirsiniz.

Yıkama programı bittiğinde kurutma aşamasına 
geçen makineniz düşük sıcaklık kullanarak yüksek 
enerji tasarrufu elde eder. Bu aşamada otomatik 
olarak açılan kapak sayesinde, makinenizin içinde 
biriken buharı dışarı çıkararak su lekesi 
bırakmadan doğal kurutma yapar.

Yıkama bittikten sonra makineyi açtığımızda içi su dolu ya 
da devrilmiş bir bulaşık görmek kimsenin hoşuna gitmez. 
Acaba biberonlar iyi temizlendi mi, kavanozlarda kir 
birikintisi kaldı mı, kaseler iyice yıkandı mı gibi sorular artık 
kafanızı kurcalamasın. Çünkü bulaşıkların daha temiz 
olmasını sağlayan “şişe tutucu” ve “bulaşık sabitleyici” 
aparatları var. Bu yeni aparatlar şişe ve plastik gibi 
normalden uzun veya hafif bulaşıkların devrilip içlerine su 
dolmasını önleyerek ideal yerleştirme pozisyonunda 
sabitlenmelerini sağlıyor. Böylece bulaşıkların daha iyi 
temizlenmesi kolaylaşıyor, makineniz kusursuz bir yıkama 
performansı sunuyor.

Not: Yukarıda belirtilen özellikler üründen ürüne farklılık göstermektedir.



BMS681V1 - SUPER

Enerji Sınıfı: C
Ses Seviyesi: 46 dB
Su Tüketimi: 9,5 lt
Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar:
Programlar: Yoğun 70 °C, Eko 50 °C, Bardak 40 °C, Hızlı 65 °C, Hızlı 45 °C
Özel Program: My Favourite (Ön Yıkama)
Opsiyonlar: Home Connect, TurboPlus+, HijyenEkstra, Ek Durulama,
Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri:
VarioPlus esnek sepetler
Ayarlanabilir üst sepet
3 kademeli asansörlü üst sepet
Üst sepette yüksekliği ayarlanabilir fincan rafları
Sepet durdurucu

Diğer Özellikler:
Su baskınlarına karşı çoklu su koruma sistemi
Zaman erteleme özelliği (24 saat)
Akıllı deterjan dozaj sistemi
Geliştirilmiş cam koruma teknolojisi
Anti-Fingerprint parmak izi bırakmayan yüzey
10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
Otomatik yarım yük
Sessizlik (Silence on Demand)
Doğal kurutma/Otomatik açılan kapak
Şişe tutucu
Bulaşık sabitleyici

Performans ve Tüketim:
6 Program 5 Opsiyon

Solo
Bulaşık
Makinesi



BMS621V1 - SUPER

Enerji Sınıfı: E
Ses Seviyesi: 46 dB
Su Tüketimi: 9,5 lt
Kapasite: 13 kişilik

Performans ve Tüketim:

Program ve Ek Opsiyonlar:
Programlar: Yoğun 70 °C, Eko 50 °C, Bardak 40 °C, Hızlı 65 °C, Hızlı 45 °C
Özel Program: MyFavourite
Opsiyonlar: Home Connect, Anında Hızlandırma (Turbo), HijyenEkstra,
Ek Durulama, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri:
VarioPlus esnek sepetler
Ayarlanabilir üst sepet
3 kademeli asansörlü üst sepet
Üst sepette 2 adet fincan rafı
Sepet durdurucu
3. çekmece

Diğer Özellikler:
Su baskınlarına karşı çoklu su koruma sistemi
Zaman erteleme özelliği (24 saat)
Akıllı deterjan dozaj sistemi
Geliştirilmiş cam koruma teknolojisi
10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
Otomatik yarım yük
Sessizlik (Silence on Demand)

5+1 Program 5 Opsiyon

Solo
Bulaşık
Makinesi



QR kodu okutarak
hemen Home Connect uygulamasını

kullanmaya başlayabilirsiniz.

Home Connect
teknolojisi ile

oh be demeye hazır olun!


