
Home Connect. 
Je dagelijkse leven zal nooit meer hetzelfde zijn.

De eerste app waarmee huishoudtoestellen van  

verschillende merken worden bediend.



Home Connect.
Een enkele app voor alles.

Home Connect is de eerste app die de 
was doet, afwast, bakt, de koffie  zet en 
voor jou een kijkje in de koelkast  
neemt. Verschillende huishoudtoestellen,  
verschillende merken – Home Connect staat 
voor netwerken en mobiliteit.

Voor jou betekent dit dat er nu heel wat 
nieuwe manieren zijn om het leven aan-
genamer te maken. Profiteer van de com-
fortabele diensten, ontdek aanbiedingen rond 
slimme informatie en gebruik je smartphone 
 of tablet voor het huishouden. Kortom: 
welkom in een nieuwe manier van leven.

Comfortabel.

Met Home Connect bedien je je huishoud-
toestellen waar en wanneer je maar wilt. 
Heel eenvoudig en intuïtief met je smart-
phone of tablet. Je kunt dus dingen onmid-
dellijk doen zonder te moeten wachten en 
je hebt meer tijd voor die dingen die echt 
belangrijk voor je zijn.

Eenvoudig.

Met de app en het intuïtieve touchscreen 
programmeer je instellingen  
zoals geluidssignalen en afzonderlijke pro-
gramma’s. De instelling is zelfs makkelijker 
en nauwkeuriger dan op het toestel zelf. 
Bovendien heb je alle  
informatie, instructies en een hele reeks in-
structievideo’s direct bij de hand. 

Verbonden.

Laat je inspireren en ontdek een groot 
aantal aanbiedingen volledig afgestemd op 
jouw toestel: recepten, gebruikstips voor 
het toestel en nog veel meer. Met slechts 
enkele kliks bestel je op elk moment het 
geschikte toebehoren. 

Jouw nieuwe manier 
van leven.



Uitzonderlijk eenvoudig.

Gewoon duidelijk.

Met Home Connect verbind je verschillende 
huishoudtoestellen met maar een enkele app. 
Zo kun je met slechts enkele bewegingen 
sneller je huishouden doen zonder over te 
schakelen of aan een andere app te moeten 
wennen, en dit allemaal met een enkele ge-
bruikersvriendelijke interface.

Gewoon veelzijdig.

Home Connect is wereldwijd het eerste sys-
teem dat huishoudtoestellen van meer dan 
een merk combineert. Zo hoef je je niet tot 
een merk te beperken en heb je de keuze uit 
een groeiend aantal Home Connect-partners.

Gewoon direct.

Geen bijkomende toestellen, geen bij-
komende software: om je huishoudtoestellen 
met Home Connect via de gratis app te 
kunnen gebruiken, heb  
je alleen een wifirouter met internet-
verbinding en een smartphone of tablet 
nodig. Meer niet.

Gewoon veilig.

Uiteraard voldoen de Home Connect-app  
en de datatransmissie aan de strengste 
veiligheidsnormen. Het gaat immers om je 
thuis.



 Oven. 

–  Start en stop je oven wanneer je onderweg 
bent, verander het lopende programma en 
hou de bereiding van een maaltijd in het 
oog – of laat je oven gewoon een berichtje 
sturen wanneer het programma afgelopen 
is.

–  Vind kooktips, video’s en talloze nieuwe 
recepten op maat van jouw toestel en stuur 
de instellingen direct naar je oven.

–  Ontdek en bestel passend toebehoren 
in de onlinewinkel zonder her en der te 
moeten zoeken.

 Wasmachine en droogautomaat.

–  Start wasprogramma’s waar je ook bent en 
laat de app je een berichtje sturen wanneer 
ze afgelopen zijn.

–  Gebruik de Easy Start Assistant om het 
ideale was- en droogprogramma voor elke 
waslading, bijv. afhankelijk van hoeveelheid,   
kleur of materiaal, te vinden.

–  Ontvang gebruikstips voor het toestel en in-
formatie over het water- en energieverbruik 
bij de keuze van het wasprogramma.

Alles in de palm van je hand.



 Koelkast.

– Bekijk met de ingebouwde camera op elk
   moment wat je nog in je koelkast hebt  
   en ontvang een alarm wanneer de deur 
   niet goed gesloten is. 

–  Stuur de koelniveaus volgens je behoefte 
via de app, bijv. met de vakantie- of vers-
heidsmodus voor een doelgerichte koeling.

–  Vind rechtstreeks op de app nuttige info 
over producten en hoe je ze het best in de 
koelkast bewaart.

 Vaatwasser.

–  Zet het toestel gewoon van onderweg aan 
of kies de gewenste tijd om het te starten.

–  Pannen, borden of glazen? Laat de Easy 
Start Assistant het ideale wasprogramma 
aanbevelen.

–  Ontvang indien gewenst een alarm wanneer 
de vaatwasser klaar is of het spoelglansmid-
del opraakt. 

 

	 Koffiemachine.

–  Bestel je favoriete koffie of  
een hele lijst dranken voor gasten heel 
gemakkelijk vanuit je luie stoel.

–  Italiaanse koffiespecialiteiten of Madras 
filterkoffie? Kies uit tien klassieke kof-
fiesoorten en twintig bijkomende drank-
recepten uit de hele wereld.

–  Haal direct van de app wat koffieexpertise 
in huis, bijv. over verschillende soorten en 
waar ze worden verbouwd.



Technologie.

Home Connect maakt het je gemakkelijk: je 
hebt geen bijkomende hardware nodig; 
een huishoudtoestel met Home Con-
nect-functie, je gewone wifirouter en  
een smartphone of tablet volstaan. Down-
load gewoon de gratis app en maak een 
gebruikersaccount aan om de toegang tot 
je huishoudtoestellen veilig te beheren. 

Volg dan de instructies die met je  
toestel werden meegeleverd en verbind je 
toestellen via je eigen beveiligd wifinetwerk. 
Voor al  de rest is er de Home Connect-app.

Iets waarop je kunt  
vertrouwen.

 Klantendienst. 

–  Vragen over de installatie van de app,  
haar functies of het gebruik ervan? Home 
 Connect Service is er voor jou met profes-
sionele  hulp – telefonisch of persoonlijk. 

–  Werkt een van je toestellen niet zoals het 
hoort? Je serviceteam geeft je   
advies over de telefoon, start wanneer 
nodig de afstandsdiagnose op en stuurt als 
dat nodig is een tech nicus met de juiste on-
derdelen.

–  Zoek je de juiste reinigingsproducten  
en het juiste toebehoren voor je Home Con-
nect-toestellen? Gebruik de app om precies  
die aanbiedingen van de onlinewinkel te krij-
gen die je nodig hebt.

  



Wil je meer weten? Bekijk de Home Connect-infofilm op onze website.

Veiligheid.

Als het om je thuisomgeving gaat, is veilig-
heid een topprioriteit. Daarom werd het veilig-
heidsconcept van Home Connect in samen-
werking met erkende vaklui ontworpen en 
geïmplementeerd. De gecodeerde datatrans-
missie via het eigen Home Connect-protocol 
vormt de beste bescherming tegen on -
bevoegde toegang. Daarnaast werd de 
Home Connect-app uiteraard ook nog eens 
door TÜV Trust IT getest en gecertificeerd.

Overigens kan het systeem in geval van 
nieuwe technische ontwikkelingen op elk 
moment geactualiseerd worden. Zo kun je 
er zeker van zijn dat de bescherming van je 
gegevens steeds actueel is.



Home Connect GmbH werd opgericht in juni 2014  

en is een dochteronderneming van BSH Hausgeräte GmbH. 

Surf voor meer informatie naar www.home-connect.com

Het TÜV-keurmerk is gebaseerd op een certificering door  

TÜV TRUST IT GmbH (TÜV Austria Group)

Klaar voor de toekomst.
Met Home Connect.


