
Siemens. Tuo tulevaisuuden kotiisi.

siemens-home.fi

Your 
household 
in one app.

Tarkista tilanne kotona, 
kun olet itse muualla.
Uutuus! Ohjaa uusia Siemens-kodinkoneitasi Home Connect -sovelluksen avulla.
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Tarkista tilanne kotona, 
kun olet itse muualla.
Home Connect on sovellus sinulle, joka rakastat älykkäitä 
tapoja yksinkertaistaa jokapäiväistä elämää. Sovellus 
antaa sinulle mahdollisuudet ohjata ja seurata 
kodinkoneidesi toimintaa, kun olet työpaikallasi, 
matkoilla tai kotisohvalla.

Home Connect -sovelluk-
sen avulla saat helposti 
yhteyden kaikkiin  
Siemens-kodinkoneisiin, 
jotka on yhdistetty 
Wi-Fi-verkkoon.

Ainutlaatuiset toiminnot 
helpottavat arkea. 
Esimerkiksi ruokaohjeita, 
tukea, vinkkejä, kodin-
koneidesi ohjausta  
ja hallintaa.

Home Connect -sovellus 
on helppokäyttöinen ja 
hyödyllinen. Voit ohjata 
verkossa olevia kodin-
koneitasi sovelluksen 
avulla.

Wi-Fi-verkkoon yhdistettävien kodin- 
koneiden älykkäiden ja intuitiivisten 
ohjelmien ja helppokäyttöisen Home 
Connect -sovelluksen avulla sinulla on 
mahdollisuudet helpottaa jokapäiväistä 
elämääsi monella eri tavalla.  

Wi-Fi -verkkoon yhdistettävien kodin- 
koneidemme älykkäisiin ominaisuuksiin 
voit tutustua tämän esitteen avulla.

Ohjaa kodinkoneitasi  
työpaikalta, kuntosalilta 
tai sohvalta.
Uudet innovaatiot tuovat tullessaan uusia mahdollisuuksia.  
Nyt voit ohjata uusia Siemens-kodinkoneitasi mobiililaittee-
seen ladattavan Home Connect-sovelluksen avulla, missä sitten  
oletkin.

Home Connect -sovelluksen käyttäminen edellyttää, että luot Home Connect GmbH -käyttäjätilin  
ja rekisteröidyt.Home Connect app on englannin kielinen.
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Huomisen teknologiaa 
jo tänään.

Täydellinen päivä 
älykkäästi ohjatussa 
keittiössä.

Siemens-kodinkoneiden ohjaaminen Home Connect -sovelluksen 
avulla avaa sinulle uusia mahdollisuuksia. Uusi älykäs teknologia 
helpottaa elämää, jotta voit käyttää aikaasi harrastuksiisi.

Uuni ehdottaa päivällisvaihtoehtoja.

Ota avuksesi recipeWorld-toiminto. 
Se sisältää runsaasti herkullisia ruo- 
kaohjeita. Valitse suosikkisi ja lähetä 
paistoasetukset tiedoksi uunillesi. Onko 
kiire tai sudennälkä? Aseta uuni kuume-
nemaan jo, kun olet matkalla kotiin.

Espressoautomaatti, jossa oma hen-
kilökohtainen coffeePlaylist.

Millaisen kahvijuoman haluat? Home 
Connect -sovelluksen coffeeWorld 
tarjoaa lukuisia herkullisia kahvi-
erikoisuuksia kaikkialta maailmasta. 
coffeePlaylist antaa sinulle mahdolli- 
suuksia yllättää ystäväsi tallentamalla 
heidän omat kahvimieltymyksensä 
espressoautomaatin muistiin. Seuraa-
van kerran he saavat automaattisesti 
omat suosikkijuomansa.

Astiat odottavat puhtaina  
astianpesukoneessa, kun tulet kotiin.

Voit valita pesuohjelman ja käynnistää 
astianpesukoneen, vaikka et olisi 
kotona. Home Connect auttaa valitse-
maan oikean ohjelman pestävien asti-
oiden tai tarpeidesi mukaan esimerkiksi 
pika- tai energiansäästöohjelman. Sinun 
tarvitsee vain painaa käynnistyspaini-
ketta. Tab Counter -toiminnon ansiosta 
saat push-viestin, kun on aika ostaa 
astianpesuainetabletteja. 

07:00  Heräät ja lähetät mobiili-
laitteellasi coffeePlaylist-kahvitilauk-
sen espressoautomaatillesi.
Tunnistat nopeasti suosikkikahvi-
juomasi herkullisen tuoksun.

17.45  Mitä syödään illalliseksi? 
Löydät hyvän ruokaohjeen sovel-
luksen recipeWorld-palvelusta ja 
lähetät paistoasetukset samantien 
tiedoksi uunillesi.

18:00  Olet kaupassa ja ihmette-
let, mitä olikaan jääkaapissa. Tar-
kistat jääkaapin sisällön mobiili- 
laitteellasi.

14:00  Käynnistät astianpesu-
koneen työpaikaltasi, jotta astiat 
ovat puhtaat, kun lapset palaavat 
koulusta kotiin.

21:00   Katsot televisiota sohvalla ja 
tarkistat mobiililaitteella, kuinka kauan 
pyykinpesukoneen ohjelma vielä kestää. 
Kurkistat samalla jääkaappiin. Olisiko 
siellä jotain pientä purtavaa?

Voit tarkistaa jääkaapin sisällön,  
vaikka et ole kotona.

Jääkaapissa olevien kameroiden ansiosta 
näet sen sisällön vaikka työpaikallasi tai 
kun olet ruokaostoksilla*. Onkohan mai-
toa? Ota mobiililaite käteesi ja katso Home 
Connect-sovelluksen avulla jääkaappiisi. 
Voit säätää jääkaapin lämpötilaa etukäteen 
kylmemmäksi sovelluksen avulla. Kun 
tulet kaupasta ostosten kanssa, saat ne 
näin nopemmin viileiksi. Jos jääkaapin  
ovi on unohtunut auki ja lämpötila nou-
see, saat mobiililaitteeseen push-viestin.* Kameratoiminto on Siemens  

jääkaappipakastimessa KG36NHI32.
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Kaikki kodinkoneidesi tiedot mobiili-
laitteen avulla.

Unohda paperiset käyttöohjeet. Sovel-
luksen avulla saat käyttöösi digitaaliset 
versiot yksityiskohtaisine tietoineen, 
tietoja ohjelmista ja toiminnoista sekä 
käytännöllisiä neuvoja.
 
Löydät helposti lisätarvikkeita  
kodinkoneillesi.

Kodinkoneellesi on saatavana runsaasti 
tarvikkeita. Home Connect -sovelluksen 
avulla löydät ne helpommin ja voit  
tilata ne suoraan Siemens eShopista.

Tuki aina käytettävissä.

Jos tarvitset apua, saat suoran yhtey-
den Siemens-asiakastukeen sovelluk-
sen avulla. Käynnistä sovellus, nap-
sauta ja soita.

Verkkoon yhdistettäviä 
kodinkoneita sinulle, joka 
haluat ottaa rennommin.
Enemmän vapautta. Kaikki käyttöohjeet, tiedot tarvikkeista ja 
asiakastuki ovat käytettävissäsi Home Connect-sovelluksessa.

Skannaa QR-koodi ja tutustu, miten voit 
ohjata uusia Siemens-kodinkoneitasi 
Home Connect-sovelluksen avulla.
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HB876GDS6S
Uuni, jossa pyrolyysipuhdistus
•	 TFT-Touchdisplay	Medium
•	 Ohjattavissa	Home	Connect		

-sovelluksen	avulla
•	 activeClean	‒	pyrolyysipuhdistuksen	

avulla	uuni	puhdistaa	itse	itsensä
•	 roastingSensor	Plus	–	paistolämpö-

mittari,	jossa	kolme	mittauspistettä

CM876GBS6S 
Kompakti yhdistelmämikroaaltouuni, 
45 cm
•	 TFT-Touchdisplay	Plus
•	 Ohjattavissa	Home	Connect		

-sovelluksen	avulla
•	 activeClean	‒	pyrolyysipuhdistuksen	

avulla	uuni	puhdistaa	itse	itsensä
•	 varioSpeed	–	kiertoilmauunin	ja	mik-

roaaltouunin	parhaat	puolet

HM876GDS6S 
Yhdistelmämikroaaltouuni, jossa 
pyrolyysipuhdistus
•	 TFT-Touchdisplay	Medium
•	 Ohjattavissa	Home	Connect	-sovel-

luksen	avulla
•	 activeClean	‒	pyrolyysipuhdistuksen	

avulla	uuni	puhdistaa	itse	itsensä
•	 roastingSensor	Plus	–	paistolämpö-

mittari,	jossa	kolme	mittauspistettä
•	 varioSpeed	–	kiertoilmauunin	ja	mik-

roaaltouunin	parhaat	puolet

HR876GDS6S
Uuni, jossa pulseSteam-höyrytoi-
minto ja pyrolyysipuhdistus
•	 TFT-Touchdisplay	Medium
•	 Ohjattavissa	Home	Connect		

-sovelluksen	avulla
•	 activeClean	‒	pyrolyysipuhdistuksen	

avulla	uuni	puhdistaa	itse	itsensä
•	 roastingSensor	Plus	–	paistolämpö-

mittari,	jossa	kolme	mittauspistettä
•	 pulseSteam	–	höyrytoiminto

CS858GRS6S 
Kompakti yhdistelmähöyryuuni,  
45 cm
•	 TFT-Touchdisplay	Plus
•	 Ohjattavissa	Home	Connect	-sovel-

luksen	avulla	fullSteam	-	100%	höyry	
hellävaraiseen	ruoanvalmistukseen	
täydellisillä	tuloksilla

•	 Helppo	pitää	puhtaana	‒	ecoClean	
-pinta	taka-	ja	sivuseinissä	sekä	
katossa

•	 roastingSensor	Plus	–	paistolämpö-
mittari,	jossa	kolme	mittauspistettä

•	 bakingSensor	–	uuni	havaitsee	itse,	
milloin	leipä	on	paistunut	valmiiksi

HN878G4S6S 
Yhdistelmämikroaaltouuni, jossa  
pulseStean-höyrytoiminto ja 
pyrolyysipuhdistus
•	 Ohjattavissa	Home	Connect	-sovel-	

luksen	avulla
•	 activeClean	‒	pyrolyysipuhdistuksen	

avulla	uuni	puhdistaa	itse	itsensä
•	 roastingSensor	Plus	–	paistolämpömit-

tari,	jossa	kolme	mittauspistettä
•	 varioSpeed	–	kiertoilmauunin	ja	mik-

roaaltouunin	parhaat	puolet
•	 pulseSteam	–	höyrytoiminto
•	 bakingSensor	–	uuni	havaitsee	itse,	

milloin	leipä	on	paistunut	valmiiksi

HM676GDW6S  
Yhdistelmämikroaaltouuni, jossa 
pyrolyysipuhdistus
•	 TFT-Touchdisplay	Medium
•	 Ohjattavissa	Home	Connect	-sovel-

luksen	avulla
•	 activeClean	‒	pyrolyysipuhdistuksen	

avulla	uuni	puhdistaa	itse	itsensä
•	 roastingSensor	Plus	–	paistolämpö-

mittari,	jossa	kolme	mittauspistettä
•	 varioSpeed	–	kiertoilmauunin	ja	mik-

roaaltouunin	parhaat	puolet

CN878GRS6S  
Kompakti yhdistelmämikroaaltouuni, 
45 cm, jossa pulseSteam-höyrytoi-
minto ja pyrolyysipuhdistus
•	 TFT-Touchdisplay	Plus
•	 Ohjattavissa	Home	Connect	-sovel-	

luksen	avulla
•	 activeClean	‒	pyrolyysipuhdistuksen	

avulla	uuni	puhdistaa	itse	itsensä
•	 varioSpeed	–	kiertoilmauunin	ja	mik-

roaaltouunin	parhaat	puolet
•	 pulseSteam	–	höyrytoiminto
•	 roastingSensor	Plus	–	paistolämpömit-

tari,	jossa	kolme	mittauspistettä
•	 bakingSensor	–	uuni	havaitsee	itse,	

milloin	leipä	on	paistunut	valmiiksi

HS858GXS6S
Yhdistelmähöyryuuni
•	 TFT-Touchdisplay	Plus
•	 Ohjattavissa	Home	Connect	-sovel-

luksen	avulla	puhdistaa.
•	 roastingSensor	Plus	–	paistolämpö-

mittari,	jossa	kolme	mittauspistettä
•	 fullSteam	‒	100%	höyry	hellävarai-

seen	ruoanvalmistukseen
•	 pulseSteam	–	höyrytoiminto
•	 bakingSensor	–	uuni	havaitsee	itse,	

milloin	leipä	on	paistunut	valmiiksi

studioLine – kun vain  
paras on tarpeeksi hyvä.

studioLine on valikoima huipputuotteita sinulle, joka haluat erityisen 
hyvän keittiökokonaisuuden. Siemens studioLine- sarjan perusajatus  
on hyvin yksinkertainen: vain paras kelpaa. Home Connect -sovellus 
on unelmasi, jos et ole koskaan kaukana mobiililaitteestasi. Tässä esit-
teessä esittelemme valikoiman studioLine- kodinkoneita, jotka on 
mahdollista kytkeä Wi-Fi-verkkoon.

Kalusteisiin sijoitettavat uunit

studioLine

150 
päivää

Haasta studioLine-kodinkoneet 150 päivän ajan.

Haluamme vastata odotuksiasi. Siksi annamme sinulle 150 päivän 
palautusoikeuden. Sinulla on hyvin aikaa testata uusia studioLine-
kodinkoneitasi. Tutustu ainutlaatuiseen asiakastyytyväisyystarjouk-
seemme osoitteessa www.siemens-home/studioLine.

Täydelliset tuotetiedot löytyvät osoitteesta www.siemens-home.fi/studioLine
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WT4HY749DN  
•	 Täyttömäärä:	9	kg
•	 Lämpöpumppukuivausrumpu
•	 Automaattisesti	puhdistuva	

selfCleaning-kosteudentiivistin
•	 Ohjattavissa	Home	Connect	

sovelluksen	avulla
•	 autoDry	–	elektroninen	

kosteudentunnistus
•	 Outdoor-,	Villa-	ja	pikaohjelma
•	 Suuri	LED-näyttö	

touchControlvalitsimilla
•	 Energiatehokkuusluokka:	A++

WMH4Y8S9DN  
•	 Täyttömäärä:	9	kg
•	 Ohjattavissa	Home	Connect	

sovelluksen	avulla
•	 Korkearesoluutioinen	TFT-display	

touchControl-valitsimilla
•	 i-Dos:	nestemäisen	pesuaineen	

automaattinen	annostelu
•	 Hiiliharjaton	iQdrive-moottori,	

jolla	10	vuoden	takuu
•	 varioPerfect	

–	energiankulutuksen	tai	ohjelma-
ajan	optimointi

•	 Energiatehokkuusluokka:	A++

CT636LES6  
•	 Värillinen	TFT-näyttö
•	 Ohjattavissa	Home	Connect	-sovelluksen	avulla
•	 oneTouch	DoubleCup	–	valmista	ja	tarjoile	kaksi	kupillista		

kerrallaan	‒	kahvi,	cappuccino	tai	latte	macchiato
•	 silentCeram	Drive	–	keraaminen	kahvimylly
•	 Vesipumpun	paine	19	baaria
•	 autoMilkClean	–	maitojärjestelmän	automaattinen		

höyrypuhdistus	jokaisen	käytön	jälkeen
•	 Täysautomaattinen	puhdistus-	ja	kalkinpoistoohjelma

KG36NHI32*  
•	 Jääkaappipakastin,	leveys	60	cm
•	 easyClean-teräs,	korkeus	187	cm
•	 Ohjattavissa	Home	Connect	-sovelluk-

sen	avulla,	2	kameraa	jääkaapissa
•	 2	hyperFresh-laatikkoa,	joista	toisessa	

0	°C	-alue	–	pidempi	säilyvyys
•	 noFrost-pakastin
•	 Jääkaapissa	tehokas	LED-valaistus
•	 Tilavuus:	jääkaappi	234	l,	pakastin	86	l
•	 Energiatehokkuusluokka:	A++,		

258	kWh/vuosi
*Ei	studioLine-valikoimassa

KG39NAI36  
•	 Jääkaappipakastin,	leveys	60	cm
•	 easyClean-teräs,	korkeus	203	cm
•	 Home	Connect	-yhteensopiva,	sovitin	

saatavilla	lisävarusteena
•	 2	hyperFresh-laatikkoa,	joista	toisessa	

0	°C	-alue	–	pidempi	säilyvyys
•	 noFrost-pakastin
•	 Jääkaapissa	tehokas	LED-valaistus
•	 Tilavuus:	jääkaappi	366	l,	pakastin	87	l
•	 Energiatehokkuusluokka:	A++,		

273	kWh/vuosi

KI86NHD30  
•	 Kalustepeitteinen,	kalusteisiin		

sijoitettava	jääkaappipakastin		
60/40	-jako

•	 Voidaan	ohjata	Home	Connect		
-sovelluksen	avulla

•	 hyperFresh	-laatikko
•	 noFrost-pakastin
•	 Jääkaapissa	tehokas	LED-valaistus
•	 Tilavuus:	jääkaappi	234	l,	pakastin	86	l
•	 Energiatehokkuusluokka:	A++,		

221	kWh/vuosi

Jääkaappipakastimet

Pyykinpesukone & kuivausrumpu

Espressoautomaatti

Astianpesukoneet, kalustepeitteiset

SX678X26TE  
•	 Korkearunkoinen	astianpesukone
•	 13	astiastoa
•	 Ohjattavissa	Home	Connect	-sovelluksen	avulla
•	 Energiatehokkuusluokka:	A+++
•	 Äänitaso	42	dB	(A)	re	1	pW
•	 varioFlex	Pro	-korijärjestelmä,	varioDrawer	Pro	-yläkori
•	 varioSpeed	Plus	–	lyhentää	pesuaikaa	jopa	66%
•	 Zeolith®-kuivaus	entistäkin	parempaan	kuivaustulokseen
•	 timeLight	heijastaa	pesuajan	lattiaan
•	 emotionLight-sisävalaistus
•	 Korkearesoluutioinen	TFT-display

SN678X26TE  
•	 13	astiastoa
•	 Ohjattavissa	Home	Connect	-sovelluksen	avulla
•	 Energiatehokkuusluokka:	A+++
•	 Äänitaso	42	dB	(A)	re	1	pW
•	 varioFlex	Pro	-korijärjestelmä,	varioDrawer	Pro	-yläkori
•	 varioSpeed	Plus	–	lyhentää	pesuaikaa	jopa	66%
•	 Zeolith®-kuivaus	entistäkin	parempaan	kuivaustulokseen
•	 timeLight	heijastaa	pesuajan	lattiaan
•	 emotionLight-sisävalaistus
•	 Korkearesoluutioinen	TFT-display
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Home	Connect	on	saatavana	vain	tietyissä	maissa.	Home	Connect	
palvelun	tarjoaa	Home	Connect	GmbH.


