
Siemens. Fremtiden flytter ind.

siemens-home.dk

Check ind hjemme  
når du er ude.
Nyhed! Betjen dine nye Siemens hvidevarer med appen Home Connect.

Your 
household 
in one app.
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Check ind hjemme  
når du er ude.

Appen Home Connect: 
En nem brugerflade til 
alle dine Wi-Fi-tilsluttede 
hvidevarer fra Siemens.

Enestående funktioner 
der letter i hverdagen.  
Alt fra opskrifter, support, 
tips og betjening.

Appen Home Connect  
er lige så nem og intuitiv 
at bruge, som den er 
praktisk – som f.eks. at 
starte opvaskemaskinen, 
når du er på vej hjem.

Kombinationen af Wi-Fi-tilsluttede 
hvidevarer, smart software og den  
intuitive Home Connect-app giver 
masser af praktiske muligheder,  
som gør livet meget lettere.  

Her præsenterer vi nogle af alle de  
smarte funktioner, der er i vores nye  
interaktive hvidevarer.

Betjen dine hvidevarer  
fra jobbet, motionscentret 
eller sofaen.
Med nye innovationer opstår der nye muligheder. Nu kan du  
betjene dine nye Siemens hvidevarer med appen Home Connect, 
uanset hvor du er, og hvad du laver.

Home Connect er appen til dig, der elsker smarte løsninger, 
som gør livet meget lettere. Og samtidig giver dig 
frihed til at betjene dine hvidevarer, uanset om du 
er hjemme, på arbejde, på rejse eller i sengen.
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Fremtidens teknologi  
allerede i dag.

En perfekt dag med 
det smarte køkken.

Oplev fordelene ved at betjene dine nye hvidevarer fra  
Siemens via Home Connect. Med ny intelligent teknologi  
bliver livet nemmere, og du får mere tid til spontanitet.

Kig i køleskabet på afstand.

Ved hjælp af kameraer i køleskabet kan 
du kontrollere køleskabets indhold, når  
du er på arbejde eller er ude at handle*.  
Er du løbet tør for mælk derhjemme?  
Så tager du bare mobiltelefonen frem  
og kigger ind i køleskabet. Du kan også  
justere temperaturen i køleskabet via 
appen. Perfekt, hvis du er i sommerhus 
eller ude at rejse. Og hvis køleskabs-
døren ikke er lukket og temperaturen 
falder, får du en push-meddelelse på 
mobiltelefonen.

Ovnen som giver middagstips.

Gør brug af funktionen recipeWorld,  
der indeholder mange lækre opskrifter 
– vælg din favorit, og send de rigtige 
indstillinger direkte til ovnen. Er du  
forsinket eller bare hundesulten?  
Varm ovnen op på vej hjem.

Espressomaskiner med personlig 
coffeePlayliste.

Hvordan kan du lide din kaffe?  
Funktionen coffeeWorld i Home  
Connect-appen byder på mange lækre 
kaffespecialiteter fra hele verden.  
Via coffeePlaylisten, kan du overføre 
alle gæsternes ønsker til espresso- 
maskinen, som derefter forbereder 
dem en ad gangen i rækkefølge.

* Kamerafunktionen findes i Siemens  
køle-fryseskab KG36NHI32.

Opvaskemaskinen som har opvasken 
færdig, når du kommer hjem.

Start og vælg opvaskeprogram uanset 
hvor du er. Home Connect hjælper dig 
med at vælge det rigtige program efter 
typen af service, eller om programmet 
skal være hurtigt eller energibespar-
ende. Du skal bare trykke på appen. 
Med funktionen Tab Counter får du en 
push-meddelelse, når du er ved at løbe 
tør for opvasketabs. 

07:00  Du vågner og sender 
en bestilling fra sengen via coffee-
Playlisten til espressomaskinen. 
Kort efter spredes duften af din 
varme kaffespecialitet.

17.45  Hvad skal vi spise i aften? 
Du finder en god opskrift fra  
recipeWorld appen, og sender 
indstillingerne direkte til ovnen.

18:00  Du står i forretningen  
og tænker på, hvad du har der 
hjemme. Tjek mobilen, og se 
hvad du har i køleskabet.  
Nemt at se, hvad du mangler.

14:00  Start opvaskemaskinen 
fra jobbet, så er den færdig, når 
børnene kommer hjem fra skole.

21:00   Du tjekker fra sofaen, 
hvor lang tid vaskemaskinen har 
tilbage. Og kan også lige se, hvad 
der er i køleskabet. Findes der mon 
noget lækkert at spise?
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Alt om dine hvidevarer  
– på mobiltelefonen.

Trykte brugsanvisninger er fortid. 
I appen finder du digitale versioner med 
detaljeret information, tips og triks til 
forskellige programmer og funktioner 
samt praktiske vejledninger.
 
Find tilbehør til netop dit produkt.

Vi har et stort udvalg af tilbehør til dit 
produkt. Med Home Connect-appen 
finder du det endnu nemmere, og  
du kan bestille det online i Siemens 
eShop.

Altid support ved hånden.

Hvis du har brug for hjælp, er appen  
din direkte kontakt til Siemens kunde- 
support. Åbn appen, klik og ring.

Hent appen Home Connect gratis  
i AppStore eller Google Play Store.  
Appen er kun tilgængelig på engelsk.

For at bruge Home Connect skal du 
oprette en brugerkonto og registrere  
dig hos Home Connect GmbH.

Check ind hjemme  
når du er ude.
Større frihed og fleksibilitet. Med et tryk på appen  
Home Connect har du adgang til dine brugsanvisninger,  
tilbehør og kundeservice.

Scan QR-koden og oplev, hvordan du 
kan betjene Siemens nye hvidevarer 
med Home Connect.
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HB876GDS6S
Ovn med pyrolyse
•	 TFT-Touchdisplay	Medium
•	 activeClean	–	ovne	med	pyrolyse	

rengør	sig	selv
•	 roastingSensor	Plus	–	stege-	

termometer	med	3	målepunkter
•	 Energiklasse:	A+
•	 Kan	betjenes	via	Home	Connect	App

CM876GBS6S 
Kompakt kombiovn, 45 cm,  
med mikro og varmluft
•	 TFT-Touchdisplay	Plus
•	 activeClean	–	ovne	med	pyrolyse	

rengør	sig	selv
•	 varioSpeed	–	kombineret	varmluft	

og	mikro
•	 Kan	betjenes	via	Home	Connect	App

HM876GDS6S 
Kombineret ovn og  
mikroovn med pyrolyse
•	 TFT-Touchdisplay	Medium
•	 activeClean	–	ovne	med	pyrolyse
	 rengør	sig	selv
•	 roastingSensor	Plus	–	stege-	

termometer	med	3	målepunkter
•	 varioSpeed	–	kombineret	varmluft	og	

mikro
•	 Kan	betjenes	via	Home	Connect	App

HR876GDS6S
Ovn med pulseSteam og pyrolyse
•	 TFT-Touchdisplay	Medium
•	 activeClean	–	ovne	med	pyrolyse
	 rengør	sig	selv
•	 roastingSensor	Plus	–	stege-	

termometer	med	3	målepunkter
•	 pulseSteam	–	dampskud	
•	 Energiklasse:	A+
•	 Kan	betjenes	via	Home	Connect	App

CS858GRS6S 
Kompakt kombiovn, 45 cm,  
med damp og varmluft
•	 TFT-Touchdisplay	Plus
•	 fullSteam	–	100%	damp	for		

skånsom	madlavning	med	perfekt	
resultat,	30–100	°C

•	 Energiklasse:	A+
•	 Kan	betjenes	via	Home	Connect	App

HN878G4S6S 
Kombineret ovn og mikroovn
med pulseSteam og pyrolyse
•	 TFT-Touchdisplay	Plus
•	 activeClean	–	ovne	med	pyrolyse	

rengør	sig	selv
•	 roastingSensor	Plus	–	stege-	

termometer	med	3	målepunkter
•	 varioSpeed	–	kombineret	varmluft	

og	mikro
•	 pulseSteam	–	dampskud
•	 bakingSensor	–	ovnen	beregner	

selv,	hvornår	brødet	er	færdigbagt
•	 Kan	betjenes	via	Home	Connect	App

HM676GDW6S  
Kombineret ovn og  
mikroovn med pyrolyse
•	 TFT-Touchdisplay	Medium
•	 activeClean	–	ovne	med	pyrolyse	

rengør	sig	selv
•	 roastingSensor	Plus	–	stege-	

termometer	med	3	målepunkter
•	 varioSpeed	–	kombineret	varmluft	

og	mikro
•	 Kan	betjenes	via	Home	Connect	App

CN878GRS6S  
Kompakt kombiovn, 45 cm, med 
mikro, pulseSteam og pyrolyse
•	 TFT-Touchdisplay	Plus
•	 activeClean	–	ovne	med	pyrolyse	

rengør	sig	selv
•	 varioSpeed	–	kombineret	varmluft	

og	mikro
•	 pulseSteam	–	dampskud
•	 roastingSensor	Plus	–	stege-	

termometer	med	3	målepunkter
•	 bakingSensor	–	ovnen	beregner	

selv,	hvornår	brødet	er	færdigbagt
•	 Teleskopudtræk:	1	niveau
•	 Kan	betjenes	via	Home	Connect	App

HS858GXS6S
Kombineret ovn og dampovn 
•	 TFT-Touchdisplay	Plus
•	 roastingSensor	Plus	–	stege-	

termometer	med	3	målepunkter
•	 fullSteam	–	100%	damp	for	skånsom	

madlavning
•	 pulseSteam	–	dampskud
•	 bakingSensor	–	ovnen	beregner	

selv,	hvornår	brødet	er	færdigbagt
•	 Energiklasse:	A+
•	 Kan	betjenes	via	Home	Connect	App

studioLine – når kun  
det bedste er godt nok.

studioLinje er Siemens mest avancerede modeller til dig, der ønsker 
et usædvanligt godt køkken. Filosofien bag serien er meget enkel: 
Kun det bedste af alt. Med Home Connect-appen er dit drømmekøkken 
aldrig længere væk end din telefon. Her præsenterer vi hele serien af
studioLinje produkter, der kan tilsluttes Wi-Fi.

Indbygningsovne

studioLine

150 
dage

Prøv studioLine i 150 dage.

Vi vil leve op til dine forventninger. Derfor tilbyder vi dig et unikt
kundetilfredshedstilbud, som giver dig tid til at sætte dine nye
studioLine produkter på prøve. Læs mere om vores unikke kunde- 
tilfredshedstilbud på siemens-home.dk/studioLine.

Yderligere produktinformationer findes pa siemens-home.dk
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WT4HY749DN  
•	 Kapacitet:	9	kg
•	 Kondenstørretumbler		

med	varmepumpe
•	 Selvrensende	kondensator
•	 Kan	betjenes	via	Home		

Connect	App
•	 autoDry	–	elektronisk	

fugtkontrol
•	 Outdoor-program,	uld-		

og	lynprogram
•	 Stort	LED-display	med	

touchControl-knapper
•	 Energiklasse:	A++

WMH4Y8S9DN  
•	 Kapacitet:	9	kg
•	 Kan	betjenes	via	Home	Connect	App
•	 Højtopløst	TFT-display	med	

touchControl-taster
•	 i-Dos:	automatisk	dosering	af		

flydende	vaskemiddel
•	 iQdrive-motor	med	10	års	garanti,	

bl.a.	Outdoor,	Superlyn	15-program
•	 varioPerfect:	tids-	eller	energi-	

optimering	af	programmer	med		
perfekt	resultat

•	 1400	omdr/minut
•	 Energiklasse:	A+++

CT636LES6  
•	 TFT-farvedisplay
•	 Kan	betjenes	via	Home	Connect	App
•	 oneTouch	DoubleCup	–	tilbered	to	kopper	kaffe,	cappucino	

eller	latte	macchiato	samtidigt
•	 Vandpumpe	med	19	bar	tryk
•	 autoMilkClean	–	automatisk	damprengøring	af	mælkesystemet	

hver	gang	efter	brug
•	 Fuldautomatisk	rengørings-	og	afkalkningsprogram

KG36NHI32*  
•	 Køle-/fryseskab	–	bredde	60	cm
•	 Rustfri	easyClean,	187	cm	høj
•	 Kan	betjenes	via	Home	Connect	App,	

med	2	kameraer	i	køledelen
•	 2	hyperFresh-skuffer	heraf	1	med		

0	°C	zone	–	længere	holdbarhed
•	 Fryser	med	noFrost
•	 LED-belysning	giver	godt	lys	i	hele	skabet
•	 Volumen	køl:	234	l,	frys:	86	l
•	 Energiklasse:	A++,	258	kWh/år

KG39NAI36  
•	 Køle-/fryseskab	–	bredde	60	cm
•	 Rustfri	easyClean,	203	cm	høj
•	 Home	Connect	ready	via	adapter	

(ekstra	tilbehør)
•	 2	hyperFresh-skuffer	heraf	1	med		

0	°C	zone	–	længere	holdbarhed
•	 Fryser	med	noFrost
•	 LED-belysning	giver	godt	lys		

i	hele	skabet
•	 Volumen	køl:	366	l,	frys:	87	l
•	 Energiklasse:	A++,	273	kWh/år

KI86NHD30  
•	 Integrerbart	køle-/fryseskab,	

60/40-fordeling
•	 Kan	betjenes	via	Home	Connect	App
•	 Effektiv	LED-belysning	i	køledelen
•	 hyperFresh-skuffe
•	 Fryser	med	noFrost
•	 Volumen	køl:	188	l,	frys:	67	l
•	 Energiklasse:	A++,	221	kWh/år
•	 OBS:	Min.	højde	nederste	låge		

er	72	cm

Køl og frys

Vask og tør

Fuldautomatisk kaffemaskine

Opvaskemaskiner

SX678X26TE  
•	 Fuldt	integrebare	opvaskemaskiner,	Høj
•	 13	kuverter
•	 Kan	betjenes	via	Home	Connect	App
•	 Energiklasse:	A+++
•	 Lydniveau	42	dB	(A)	re	1	pW
•	 varioFlex	Pro	kurvesystem,	varioBestikkurv	Pro
•	 varioSpeed	Plus	–	forkorter	opvasketiden	med	66%
•	 Zeolith®-tørring	–	en	mere	tør	opvask
•	 timeLight,	viser	resttid	og	status	på	gulvet
•	 emotionLight	–	indvendig	belysning
•	 Højtpløst	TFT-display

SN678X26TE  
•	 Fuldt	integrebare	opvaskemaskiner
•	 13	kuverter
•	 Kan	betjenes	via	Home	Connect	App
•	 Energiklasse:	A+++
•	 Lydniveau	42	dB	(A)	re	1	pW
•	 varioFlex	Pro	kurvesystem,	varioBestikkurv	Pro
•	 varioSpeed	Plus	–	forkorter	opvasketiden	med	66%
•	 Zeolith®-tørring	–	en	mere	tør	opvask
•	 timeLight,	viser	resttid	og	status	på	gulvet
•	 emotionLight	–	indvendig	belysning
•	 Højtpløst	TFT-display

*Indgår ikke i studioLine sortimentet.
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