
Siemens Home Appliances

לביצועים מעולים במהירות מנצחת.

The future moving in.

מכונות הכביסה של סימנס.
siemens-home.bsh-group.com/il/



מגוון חידושים טכנולוגיים במכונות הכביסה של סימנס, כל דגם והתכונות הייחודיות לו
i-Dos – ממלאים נוזל כביסה ומרכך רק

פעם בחודש!**
התכנית האידיאלית עבור אנשים שאוהבים לעשות 

דברים בדרך הקלה. מלאו נוזל ומרכך כביסה והשאירו 
את כל השאר למכונה. i-Dos עם המינון החכם 

משתמשת באופן אוטומטי בחיישנים חכמים כדי לקבוע 
את כמות הכביסה, דרגת הלכלוך ואת סוג הבד, ולאחר 

מכן מתאימה את תכנית הכביסה וכמות נוזל הכביסה 
והמרכך הנחוצים לקבלת תוצאות ניקוי מיטביות. 

מערכת זו מונעת מצבים של מינון יתר או חסר של 
החומרים, כך שתוכלו להפחית בצורה משמעותית את 
 i-Dos צריכת המים השנתית שלכם. מכונת הכביסה

מטפלת בבגדים בצורה מיטבית.

reload - מנגנון השהייה להכנסה נוספת של בגדים 
לאחר ההפעלה

לחצן ההפעלה של המכונה מאובזר בפעולה נוספת 
המאפשרת להשהות את פעולת המכונה, ולהוסיף 

פריטים שונים ששכחתם להוסיף מלכתחילה.
נעילת הדלת המגנטית מאפשרת את פתיחת הדלת 

בתוך שניות ספורות לאחר לחיצה על לחצן
ה-reload, או על לחצן ההפעלה והכנסה מיידית

של פרטי הלבוש הנוספים.

antiVibration - מערכת בקרת יציבות
עיצוב חדשני של דפנות המכונה המאפשר את יציבותה 
בעת הפעולה ומפחית בצורה משמעותית את התנודות 

בעת הסחיטה. עיצוב ה-antiVibration, מסייע גם 
בהפחתת רעשים בצורה משמעותית, מה שהופך את 

מכונת הכביסה לשקטה במיוחד.

waterPerfect - מערכת ניהול מים חכמה
מערכת חיישנים תלת-ממדית חכמה - התוף תמיד 
מכיל את כמות המים האופטימלית בהתאם לכמות 

הכביסה וסוג הבד, לדוגמה כותנה או סינטטי.

iQdrive - המנוע המגנטי החכם
הלב הפועם של מכונות הכביסה הוא המנוע שלהן. 

iQdrive - מנוע חדשני הפועל ללא פחמים המשתמש 
במגנטים קבועים וייחודיים, בעיצוב מהפכני שלא יוצר 
שחיקה וחיכוך. המנוע החכם, אמין ועמיד מאין כמוהו, 

מסוגל להבטיח שקט נפשי בעמידות של המכונה לאורך 
שנים רבות.

חרישי גם במהירויות סחיטה גבוהות - הודות למנוע 
המגנטי החכם iQdrive ניתן גם להפעיל את מכונת 

הכביסה בשעות הלילה. פעולת המנוע כבר אינה כרוכה 
בחיכוך ורעשים ולכן פעולתו חרישית, גם במהירויות 

סחיטה גבוהות במיוחד.

varioPerfect סדרת
תכנית ecoPerfect - רוצים לחסוך באנרגיה? פשוט 
לחצו על ecoPerfect בנוסף לתכנית הכביסה הרצויה 

לכם. פעולה זו מאפשרת לכם לחסוך משמעותית 
באנרגיה מבלי להתפשר על תוצאות הניקוי. כשאתם 

מפעילים את המכונה עם תכנית ecoPerfect, המכונה 
מתאימה אוטומטית את מחזורי השטיפה כדי לכבס את 

כמות הכביסה שהוכנסה במינימום צריכת אנרגיה.

לחצן speedPerfect - לא פעם אנו מוצאים עצמנו 
עסוקים מאד ולא נותר לנו זמן לטפל בערימות הכביסה 

שנצברות. או שאנחנו פשוט ממהרים ורוצים לסיים 
עם הכביסה כמה שיותר מהר. פיתרון נפלא במכונת 

 speedPerfect הכביסה של סימנס - רק לחצו על
בנוסף לתכנית הכביסה. משך זמן הכביסה ירד 

אוטומטית עד לכ-% 65 בהתאם לתכנית שבחרתם. 
אפשרות זו תחסוך לכם זמן רב ועדיין תקבלו תוצאות 

ניקיון מעולות.

תכנית אקספרס: כביסה ב-15 דקות*
אם אתם בעלי משפחה אתם בוודאי רוצים לבלות 

זמן איתם ולא עם הכביסה המלוכלכת שלהם. הודות 
לתכנית super15, הבגדים עם הלכלוך הקל שלכם 

יכובסו בצורה מושלמת ב-15 דקות בלבד! תכנית זו 
כמובן כוללת סיבון, שטיפה וסחיטה.

תכנית אידיאלית לספורטאים או מתאמנים על בסיס 
קבוע שצריכים לכבס את בגדי האימון שלהם, ספוגי 
הזיעה, לעיתים קרובות. כשצריך פריט לבוש מסויים 

בדחיפות מהרגע להרגע, כשרוצים לרענן פרטי לבוש 
ששכבו בארון או שהתמלאו בריח לא נעים.

11* הפעלת התכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה.  ** בהתייחס ל-20 כביסות בממוצע, בהתאם לנתוני יצרן.
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המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח.

מכונות כביסה

* הפעלת התכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה

WP12T427IL

• מכונת כביסה פתח עליון 7 ק״ג / מהירות סחיטה מירבית: 	
1200 סל״ד

• 	iQ500
• 	A :דירוג אנרגיה
• תכניות מיוחדות*: כביסה סינתטית פלוס, חולצות, פעילות 	

גופנית/כושר, תכנית מהירה 15 דקות, כביסה מהירה/
מעורבת, Hygiene - תכנית הגיינית, צמר/משי, בדים 

עדינים
• לחצנים: קדם כביסה, Start/Reload ,speedPerfect, שטיפה 	

נוספת, ביטול סחיטה אחרונה, טמפרטורה, הפחתת 
מהירות סחיטה, intensive, גיהוץ קל, Memory - שמירת 

תכנית כביסה מועדפת
• תוף מנירוסטה בטכנולוגיית softOpening המאפשר פתיחה 	

וסגירה רכה
• Reload - מנגנון השהיה להוספת פריטים לאחר שהתכנית 	

החלה
• waterPerfect – מערכת חכמה לניהול אקטיבי של צריכת 	

המים וחיישן זרימת מים
• שקילה אוטומטית – התאמה מדוייקת של כמות המים 	

לכמות הכביסה
• מערכת לזיהוי חוסר איזון לפני סחיטה	
• זיהוי עודף קצף וביצוע שטיפה נוספת	
• פתח התוף יחזור אוטומטית כלפי מעלה בסיום התכנית	
• תצוגת LED גדולה של טמפרטורה, הפחתת מהירות 	

סחיטה, מחווני LED למצב תכנית, מחוון משך זמן לסיום 
24 שעות

• נעילה בטיחותית בפני ילדים	
• מידות בס״מ: גובה 90, רוחב 40, עומק 65	

₪ 3,990

WM12W467IL

• מכונת כביסה 7 ק״ג / מהירות סחיטה מירבית: 1200 סל״ד	
• 	iQ700
• 	A :דירוג אנרגיה
• תכניות מיוחדות*: חולצות, בגדי טיולים/עמידים במים, 	

כביסה מהירה/מעורבת, Hygiene - תכנית הגיינית, תכנית 
מהירה 15 דקות, פוך, צמר, בדים עדינים/משי

• varioPerfect - חסכון באנרגיה ע״י בחירה בתכנית 	
ecoPerfect, חסכון בזמן תכנית הכביסה בלחיצה על לחצן 

speedPerfect
• 	 ,SpeedPerfect ,לחצני טאץ׳ )מגע(: הפעלה/כיבוי

ecoPerfect, גיהוץ קל, Power Rinse, טמפרטורה, הפחתת 
מהירות סחיטה, הפעלה/השהיה, טיימר להפעלה מאוחרת 

עד 24 שעות
• תוף מנירוסטה במבנה WaveDrum יעיל ועדין במיוחד	
• למגוון רחב של בדים	
• Reload - מנגנון השהיה להוספת פריטים לאחר שהתכנית 	

החלה
• iQdrive – מנוע ללא פחמים – חזק ביותר, אמין ביותר, 	

עמיד ביותר ושקט ביותר
• antiVibration – מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות בעת 	

הסחיטה
•  waterPerfect Plus – מערכת חכמה ומשופרת לניהול	

אקטיבי של צריכת המים
• Multiple Water Protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	
• תצוגת LED רחבה במיוחד לצפייה במצב התכנית, לבחירת	
• טמפרטורה ומהירות הסחיטה, משמיע צליל בסיום התכנית	
• נעילה בטיחותית בפני ילדים	
• עיצוב מהודר המתאים לסדרת מייבשי הכביסה החדשה	
• מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	
• פתח להטענה 32 ס״מ, דלת נפתחת לזווית של 171°	
• מידות בס״מ )לא כולל דלת(: גובה 84.8, רוחב 59.8, עומק 59	

₪ 4,590

7

WM10N050IL

• מכונת כביסה 7 ק״ג / מהירות סחיטה מירבית: 1000 סל״ד	
• 	iQ300
• 	A :דירוג אנרגיה
• תכניות מיוחדות*: חולצות, ג'ינס, כביסה מהירה/מעורבת, 	

צמר ב – 30 מעלות, בדים עדינים/משי, כביסה מהירה/
מעורבת, תכנית מהירה 15 דקות, תכנית מהירה 30 דקות

• varioPerfect - חסכון באנרגיה ע״י בחירה בתכנית 	
ecoPerfect, חסכון בזמן תכנית הכביסה בלחיצה על לחצן 

speedPerfect
• לחצני מגע )טאץ׳(: הפחתת מהירות סחיטה	
• Reload - מנגנון השהיה להוספת פריטים לאחר שהתכנית 	

החלה
• iQdrive – מנוע חדש, ללא פחמים – חזק ביותר, אמין 	

ביותר, עמיד ביותר ושקט ביותר
• antiVibration – מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות בעת 	

הסחיטה
• Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	
• שקילה אוטומטית – התאמה מדוייקת של כמות המים 	

לכמות הכביסה
• מערכת לזיהוי חוסר איזון לפני סחיטה	
• זיהוי עודף קצף וביצוע שטיפה נוספת	
• תצוגה רחבה של התקדמות התכניות, טמפרטורה, סל״ד, 	

טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות
• נעילה בטיחותית בפני ילדים	
• משמיע צליל בסיום התכנית	
• פתח הטענה של 30 ס״מ, דלת נפתחת ב- 180 מעלות	
• מידות בס״מ )לא כולל דלת(: גובה 84.8, רוחב 59.8, עומק 55	

₪ 3,190

77

WM12K265IL

• מכונת כביסה 7 ק״ג / מהירות סחיטה מירבית: 1000 סל״ד	
• 	iQ300
• 	A :דירוג אנרגיה
• תכניות מיוחדות*: כביסה כהה, חולצות, בגדי ספורט, בגדי 	

 - Hygiene ,טיולים/עמידים במים, כביסה מהירה/מעורבת
תכנית הגיינית, תכנית מהירה 15 דקות, תכנית מהירה 30 

דקות, צמר, בדים עדינים/משי
• varioPerfect - חסכון באנרגיה ע״י בחירה בתכנית 	

ecoPerfect, חסכון בזמן תכנית הכביסה בלחיצה על לחצן 
speedPerfect

• לחצני מגע )טאץ׳(: הפחתת מהירות סחיטה	
• לחצנים: SpeedPerfect ,ecoPerfect, גיהוץ קל, 	

טמפרטורה, הפחתת מהירות סחיטה, הפעלה/השהיה, 
טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות

• תוף מנירוסטה במבנה WaveDrum יעיל ועדין במיוחד	
• למגוון רחב של בדים	
• Reload - מנגנון השהיה להוספת פריטים לאחר שהתכנית 	

החלה
•  antiVibration – מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות	

בעת הסחיטה
•  waterPerfect – מערכת חכמה לניהול אקטיבי של	

צריכת המים
• Multiple Water Protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	
• תצוגה של מצב התכנית, לבחירת טמפרטורה ומהירות 	

הסחיטה, משמיע צליל בסיום התכנית
• נעילה בטיחותית בפני ילדים	
• מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	
• פתח להטענה 30 ס״מ, דלת נפתחת לזווית של 165 מעלות	
• מידות בס״מ )לא כולל דלת(: גובה 84.8, רוחב 59.8, עומק 59	

₪ 3,590

waveDrum

7

12



המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח. * הפעלת התכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה

WM14W468IL

• מכונת כביסה 8 ק״ג / מהירות סחיטה מירבית: 1400 סל״ד	
• 	iQ700
• 	A :דירוג אנרגיה
• תכניות מיוחדות*: כביסה כהה, חולצות, תכנית מהירה 15 	

 - hygiene ,דקות, בגדי טיולים, כביסה מהירה/מעורבת
תכנית הגיינית, צמר, בדים עדינים/משי

• varioPerfect - חסכון באנרגיה ע״י בחירה בתכנית 	
ecoPerfect, חסכון בזמן תכנית הכביסה בלחיצה על לחצן 

speedPerfect
• 	,SpeedPerfect ,לחצני טאץ' )מגע(: הפעלה/כיבוי

ecoPerfect, גיהוץ קל, Power Rinse, טמפרטורה, הפחתת 
מהירות סחיטה, הפעלה/השהיה, טיימר להפעלה מאוחרת 

עד 24 שעות
• תוף מנירוסטה במבנה WaveDrum יעיל ועדין במיוחד 	

למגוון רחב של בדים
• Reload - מנגנון השהיה להוספת פריטים לאחר שהתכנית 	

החלה
• iQdrive – מנוע ללא פחמים – חזק ביותר, אמין ביותר, 	

עמיד ביותר ושקט ביותר
• antiVibration - מבנה דפנות ייחודי למניעת רעידות	
• waterPerfect Plus – מערכת חכמה ומשופרת לניהול 	

אקטיבי של צריכת המים
• Multiple Water Protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	
• תצוגת LED רחבה במיוחד לצפייה במצב התכנית, לבחירת 	

טמפרטורה ומהירות הסחיטה, משמיע צליל בסיום התכנית
• נעילה בטיחותית בפני ילדים	
• תאורה פנימית של התוף	
• עיצוב מהודר עם מסגרת כרום יוקרתית, המתאימה 	

לסדרת מייבשי הכביסה החדשה
• מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	
• פתח להטענה 32 ס״מ, דלת נפתחת לזווית של 171°	
• מידות בס״מ )לא כולל דלת(: גובה 84.8, רוחב 59.8, עומק 59	

₪ 5,890

WM12W468IL

• מכונת כביסה 8 ק״ג / מהירות סחיטה מירבית: 1200 סל״ד	
• 	iQ700
• 	A :דירוג אנרגיה
• תכניות מיוחדות*: כביסה כהה, חולצות, תכנית מהירה 15 	

 - hygiene ,דקות, בגדי טיולים, כביסה מהירה/מעורבת
תכנית הגיינית, צמר, בדים עדינים/משי, שמיכות

• varioPerfect - חסכון באנרגיה ע״י בחירה בתכנית 	
ecoPerfect, חסכון בזמן תכנית הכביסה בלחיצה על לחצן 

speedPerfect
• 	,SpeedPerfect ,לחצני טאץ' )מגע(: הפעלה/כיבוי

ecoPerfect, גיהוץ קל, Power Rinse, טמפרטורה, הפחתת 
מהירות סחיטה, הפעלה/השהיה, טיימר להפעלה מאוחרת 

עד 24 שעות
• תוף מנירוסטה במבנה WaveDrum יעיל ועדין במיוחד 	

למגוון רחב של בדים
• Reload - מנגנון השהיה להוספת פריטים לאחר שהתכנית 	

החלה
• iQdrive – מנוע ללא פחמים – חזק ביותר, אמין ביותר, 	

עמיד ביותר ושקט ביותר
• antiVibration - מבנה דפנות ייחודי למניעת רעידות	
• waterPerfect Plus – מערכת חכמה ומשופרת לניהול 	

אקטיבי של צריכת המים
• Multiple Water Protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	
• שקילה אוטומטית – התאמה מדוייקת של כמות המים 	

לכמות הכביסה
• תצוגת LED רחבה במיוחד לצפייה במצב התכנית, לבחירת 	

טמפרטורה ומהירות הסחיטה, משמיע צליל בסיום התכנית
• נעילה בטיחותית בפני ילדים	
• תאורה פנימית של התוף	
• עיצוב מהודר עם מסגרת כרום יוקרתית, המתאימה 	

לסדרת מייבשי הכביסה החדשה
• מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	
• פתח להטענה 32 ס״מ, דלת נפתחת לזווית של 171°	
• מידות בס״מ )לא כולל דלת(: גובה 84.8, רוחב 59.8, עומק 59	

₪ 5,690

WM10W468IL

• מכונת כביסה 8 ק״ג / מהירות סחיטה מירבית: 1000 סל״ד	
• 	iQ700
• 	A :דירוג אנרגיה
•  תכניות מיוחדות*: כביסה כהה, חולצות, תכנית מהירה	

 - hygiene ,15 דקות, בגדי טיולים, כביסה מהירה/מעורבת
תכנית הגיינית, צמר, בדים עדינים/משי, שמיכות

• varioPerfect - חסכון באנרגיה ע״י בחירה בתכנית 	
ecoPerfect, חסכון בזמן תכנית הכביסה בלחיצה על לחצן 

speedPerfect
• 	,SpeedPerfect ,לחצני טאץ' )מגע(: הפעלה/כיבוי

ecoPerfect, גיהוץ קל, Power Rinse, טמפרטורה, הפחתת 
מהירות סחיטה, הפעלה/השהיה, טיימר להפעלה מאוחרת 

עד 24 שעות
• תוף מנירוסטה במבנה WaveDrum יעיל ועדין במיוחד 	

למגוון רחב של בדים
• Reload - מנגנון השהיה להוספת פריטים לאחר שהתכנית 	

החלה
• iQdrive – מנוע ללא פחמים – חזק ביותר, אמין ביותר, 	

עמיד ביותר ושקט ביותר
• antiVibration - מבנה דפנות ייחודי למניעת רעידות	
• waterPerfect Plus – מערכת חכמה ומשופרת לניהול 	

אקטיבי של צריכת המים
• Multiple Water Protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	
• שקילה אוטומטית – התאמה מדוייקת של כמות המים 	

לכמות הכביסה
• תצוגת LED רחבה במיוחד לצפייה במצב התכנית, לבחירת 	

טמפרטורה ומהירות הסחיטה, משמיע צליל בסיום התכנית
• נעילה בטיחותית בפני ילדים	
• תאורה פנימית של התוף	
• עיצוב מהודר עם מסגרת כרום יוקרתית, המתאימה 	

לסדרת מייבשי הכביסה החדשה
• מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	
• פתח להטענה 32 ס״מ, דלת נפתחת לזווית של 171°	
• מידות בס״מ )לא כולל דלת(: גובה 84.8, רוחב 59.8, עומק 59	

₪ 5,490

88

WM14T468IL

• מכונת כביסה 8 ק״ג / מהירות סחיטה מירבית: 1400 סל״ד	
• 	iQ500
• 	A :דירוג אנרגיה
• תכניות מיוחדות*: אינטנסיבית מהירה, חולצות, תכנית 	

מהירה 15 דקות, בגדי טיולים, כביסה מהירה/מעורבת, 
hygiene - תכנית הגיינית, צמר, בדים עדינים/משי, 

הלבשה תחתונה, ג'ינס, שמיכות
• varioPerfect - חסכון באנרגיה ע״י בחירה בתכנית 	

ecoPerfect, חסכון בזמן תכנית הכביסה בלחיצה על לחצן 
speedPerfect

• 	,SpeedPerfect ,לחצני טאץ' )מגע(: הפעלה/כיבוי
ecoPerfect, גיהוץ קל, Extra Rinse, טמפרטורה, הפחתת 
 מהירות סחיטה, הפעלה/השהיה, טיימר להפעלה מאוחרת

עד 24 שעות
• תוף מנירוסטה במבנה WaveDrum יעיל ועדין במיוחד 	

למגוון רחב של בדים
• Reload - מנגנון השהיה להוספת פריטים לאחר שהתכנית 	

החלה
• iQdrive – מנוע ללא פחמים – חזק ביותר, אמין ביותר, 	

עמיד ביותר ושקט ביותר
• antiVibration - מבנה דפנות ייחודי למניעת רעידות	
• waterPerfect Plus – מערכת חכמה ומשופרת לניהול 	

אקטיבי של צריכת המים
• Multiple Water Protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	
• שקילה אוטומטית – התאמה מדוייקת של כמות המים 	

לכמות הכביסה
• תצוגת LED רחבה במיוחד לצפייה במצב התכנית, לבחירת 	

טמפרטורה ומהירות הסחיטה, משמיע צליל בסיום התכנית
• הצגת מדד צריכת החשמל בעת בחירת התכנית הרצויה, 	

מאפשר בחירה של התכנית החסכונית והמתאימה ביותר
• נעילה בטיחותית בפני ילדים	
• עיצוב מהודר המתאים לסדרת מייבשי הכביסה החדשה	
• מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	
• פתח להטענה 32 ס״מ, דלת נפתחת לזווית של 165°	
• מידות בס״מ )לא כולל דלת(: גובה 84.8, רוחב 59.8, עומק 59	

₪ 4,090

8 8
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המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח.

מכונות כביסה

* הפעלת התכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה

WM14W520IL

• מכונת כביסה 9 ק״ג / מהירות סחיטה מירבית: 1400 סל״ד	
• 	iQ700
• 	A :דירוג אנרגיה
•  תכניות מיוחדות*: כביסה כהה, חולצות, תכנית מהירה	

 15 דקות, בגדי טיולים, כביסה מהירה/מעורבת, צמר, בדים עדינים/משי,
hygiene - תכנית הגיינית

• varioPerfect - חסכון באנרגיה ע״י בחירה בתכנית ecoPerfect, חסכון בזמן 	
speedPerfect תכנית הכביסה בלחיצה על לחצן

• לחצני טאץ׳ )מגע(: הפעלה/כיבוי, קדם כביסה, שטיפה נוספת, גיהוץ קל, הפחתת 	
, speedPerfect ,ecoPerfect ,מהירות סחיטה, טמפרטורה, הפעלה/השהיה 

בחירת סוג הכתם, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות
• תוף מנירוסטה במבנה WaveDrum יעיל ועדין במיוחד למגוון רחב של בדים	
• drumClean - תכנית ייחודית השומרת על אורך חיי התוף	
• reload - מנגנון השהיה להוספת פריטים לאחר שהתכנית החלה	
• iQdrive – מנוע ללא פחמים – חזק ביותר, אמין ביותר, עמיד ביותר ושקט ביותר	
• antiVibration - מבנה דפנות ייחודי למניעת רעידות	
• מערכת חכמה להסרת 4 סוגי כתמים בשילוב עם התכניות הקיימות	
• waterPerfect Plus – מערכת חכמה ומשופרת לניהול אקטיבי של צריכת המים	
• Multiple Water Protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	
• תצוגת LED רחבה במיוחד לצפייה במצב התכנית, לבחירת סוג הכתם, 	

טמפרטורה ומהירות הסחיטה, משמיע צליל בסיום התכנית
• הצגת מדד צריכת המים והחשמל בעת בחירת התכנית הרצויה, מאפשר בחירה 	

של התכנית החסכונית והמתאימה ביותר
• נעילה בטיחותית בפני ילדים	
• תאורה פנימית של התוף	
• עיצוב מהודר המתאים לסדרת מייבשי הכביסה החדשה	
• מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	
• פתח להטענה 32 ס״מ, דלת נפתחת לזווית של 171°	
• מידות בס״מ )לא כולל דלת(: גובה 84.8, רוחב 59.8, עומק 59	

₪ 5,990

WM12W469IL

• מכונת כביסה 9 ק״ג / מהירות סחיטה מירבית: 1200 סל״ד	
• 	iQ700
• 	A :דירוג אנרגיה
• תכניות מיוחדות*: חולצות, תכנית מהירה 15 דקות, בגדי טיולים, כביסה מהירה/	

מעורבת, צמר, בדים עדינים/משי, hygiene - תכנית הגיינית 
• varioPerfect - חסכון באנרגיה ע״י בחירה בתכנית ecoPerfect, חסכון בזמן 	

speedPerfect תכנית הכביסה בלחיצה על לחצן
• לחצני טאץ׳ )מגע(: הפעלה/כיבוי, שטיפה נוספת, גיהוץ קל, הפחתת מהירות 	

סחיטה, טמפרטורה, הפעלה/השהיה, speedPerfect ,ecoPerfect , טיימר להפעלה 
מאוחרת עד 24 שעות

• תוף מנירוסטה במבנה WaveDrum יעיל ועדין במיוחד למגוון רחב של בדים	
• reload - מנגנון השהיה להוספת פריטים לאחר שהתכנית החלה	
• iQdrive – מנוע ללא פחמים – חזק ביותר, אמין ביותר, עמיד ביותר ושקט ביותר	
• antiVibration - מבנה דפנות ייחודי למניעת רעידות	
• waterPerfect Plus – מערכת חכמה ומשופרת לניהול אקטיבי של צריכת המים	
• Multiple Water Protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	
• תצוגת LED רחבה במיוחד לצפייה במצב התכנית, טמפרטורה ומהירות הסחיטה, 	

משמיע צליל בסיום התכנית
• נעילה בטיחותית בפני ילדים	
• תאורה פנימית של התוף	
•  עיצוב מהודר עם מסגרת כרום יוקרתית, המתאימה לסדרת מייבשי	

הכביסה החדשה
• מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	
• פתח להטענה 32 ס״מ, דלת נפתחת לזווית של 171°	
• מידות בס״מ )לא כולל דלת(: גובה 84.8, רוחב 59.8, עומק 59	

₪ 5,990

99
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המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח.
* הפעלת התכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה

WMH4W640IL

• 	 i-Dos פרימיום, בעלת מערכת חכמה למינון אוטומטי iSensoric מכונת כביסה
משולבת Home Connect לשליטה במוצר מרחוק

• מכונת כביסה 9 ק״ג / מהירות סחיטה מירבית: 1400 סל״ד	
•  i-Dos – מערכת אוטומטית חכמה לניהול מינון נוזל הכביסה והמרכך 	

במדוייק לפי כמות הכביסה
• 	iQ700
• 	A :דירוג אנרגיה
• easyStart – באמצעות אפליקציית Home Connect תוכלו לקבל המלצה לתכנית 	

המתאימה ביותר עבור הכביסה שלכם
• תכניות מיוחדות*: אוטומטית, חולצות, מהירה 15 דקות, בגדי טיולים, כביסה מהירה/	

מעורבת, hygiene - תכנית הגיינית במיוחד, צמר, בדים עדינים/משי, שמיכות
• varioPerfect - חסכון באנרגיה ע״י בחירה בתכנית ecoPerfect, חסכון בזמן 	

speedPerfect תכנית הכביסה בלחיצה על לחצן
• 	,EcoPerfect ,לחצני טאץ׳ )מגע(: טמפרטורה, הפחתת מהירות סחיטה, קדם כביסה

i-Dos 1 ,i-Dos 2, SpeedPerfect, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות
• תוף במבנה waveDrum - יעיל ועדין במיוחד למגוון רחב של בדים	
• drumClean - תכנית ייחודית השומרת על אורך חיי התוף	
• reload - מנגנון השהיה להוספת פריטים לאחר שהתכנית החלה	
• iQdrive – מנוע חדש, ללא פחמים – חזק ביותר, אמין ביותר, עמיד ביותר ושקט ביותר	
• antiVibration – מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות בעת הסחיטה	
•  aquaSensor – חיישן לזיהוי עכירות המים והתאמת הטמפרטורה וכמות	

השטיפות בהתאמה
• waterPerfect – מערכת חכמה לניהול אקטיבי של צריכת המים באמצעות חיישן 	

זרימת מים
• AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. למנגנון אחריות נוספת 	

מוגבלת למשך כל חיי המוצר***
• תצוגת LED גדולה לבחירת תכניות, בחירת טמפרטורה, בחירת סל״ד ובחירה 	

i-Dos-במערכת ה
• הצגת מדד צריכת המים והחשמל בעת בחירת התכנית הרצויה, מאפשר בחירה	
• של התכנית החסכונית והמתאימה ביותר	
• נעילה בטיחותית בפני ילדים, משמיע צליל בסיום התכנית	
• תאורה פנימית של התוף	
• עיצוב מהודר עם מסגרת כרום יוקרתית, המתאימה לסדרת מייבשי הכביסה החדשה	
• מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	
• פתח להטענה 32 ס״מ, דלת נפתחת לזווית של 171°	
• מידות בס״מ )לא כולל דלת(: גובה 84.8, רוחב 59.8, עומק 59	

₪ 8,590

waveDrum

9
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• מכונת כביסה 9 ק"ג / מהירות סחיטה מירבית: 1400 סל"ד, בעלת מערכת 	
i-Dos חכמה למינון אוטומטי

•  i-Dos – מערכת אוטומטית חכמה לניהול מינון נוזל הכביסה והמרכך במדוייק	
לפי כמות הכביסה

• 	iQ500
• 	A :דירוג אנרגיה
• תכניות מיוחדות*: אוטומטית, אוטומטית עדינה, חולצות, מהירה 15/30 דקות, 	

בגדי טיולים, כביסה מהירה/מעורבת, hygiene - תכנית הגיינית במיוחד, צמר, 
בדים עדינים/משי

• varioPerfect - חסכון באנרגיה ע״י בחירה בתכנית ecoPerfect, חסכון בזמן 	
speedPerfect תכנית הכביסה בלחיצה על לחצן

• לחצני טאץ' )מגע(: טמפרטורה, הפחתת מהירות סחיטה, קדם כביסה, 	
 EcoPerfect ,SpeedPerfect ,i-Dos 2 ,i-Dos 1, טיימר להפעלה מאוחרת

עד 24 שעות
• תוף במבנה waveDrum - יעיל ועדין במיוחד למגוון רחב של בדים	
• DrumClean - תכנית ייחודית השומרת על אורך חיי התוף	
• reload - מנגנון השהיה להוספת פריטים לאחר שהתכנית החלה	
•  iQdrive – מנוע חדש, ללא פחמים – חזק ביותר, אמין ביותר, עמיד ביותר	

ושקט ביותר
• antiVibration - מבנה דפנות ייחודי למניעת רעידות	
• חיישן עכירות המים aquaSensor - לזיהוי עכירות המים והתאמת הטמפרטורה 	

וכמות השטיפות בהתאמה
• waterPerfect Plus - מערכת חכמה לניהול אקטיבי של צריכת המים וחיישן 	

זרימת מים
• תצוגת LED גדולה לצפיה במצב התכנית, לבחירת טמפרטורה ומהירות הסחיטה, 	

משמיע צליל בסיום התכנית 
•  הצגת מדד צריכת המים והחשמל בעת בחירת התכנית הרצויה, מאפשר בחירה	

של התכנית החסכונית והמתאימה ביותר
• נעילה בטיחותית בפני ילדים	
• מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	
• פתח להטענה 32 ס"מ, דלת נפתחת לזווית של 165°	
• מידות בס״מ )לא כולל דלת(: גובה 84.8, רוחב 59.8, עומק 59	

₪ 6,090

Siemens i-Dos - מערכת אוטומטית 
חכמה לניהול מינון נוזל ומרכך הכביסה.

מכונות הכביסה החכמות של סימנס יודעות להציע לכם את התכנית 
המתאימה ביותר לפריטי הלבוש שברצונכם לכבס. המכונות פועלות 

בטכנולוגיית i-Dos שמייתרת את הצורך למלא מגירות בנוזל כביסה 
ומרכך בכל פעולה. ממלאים את מיכלי החומרים בכמות גדולה פעם 

 בחודש** ובכל הפעלה המכונות משתמשות בכמות הדרושה.

Siemens Home Connect - להישען 
אחורה ולגעת בעתיד.

מהיום תוכלו לנהל את סדרת המכשירים הביתיים של סימנס באמצעות 
אפליקציית Home Connect - בכל מקום שבו אתם נמצאים.

Home Connect מספקת לכם מגוון רחב של יתרונות, אשר מקלים על 
תחזוקת מכונת הכביסה.

בחרו בקלות ע"י גישה מרחוק את תכנית השטיפה עבור מכונת הכביסה 
.Home Connect שלכם - הכול דרך אפליקציית

באפשרותכם לפרט באפליקציה את סוגי הבדים ששמתם ועד כמה הם 
מלוכלכים - והיא כבר תדע להתאים את התכנית המתאימה ביותר 

ולהפעילה. האפליקציה תיתן חיווי מדויק של הזמן שנותר לסיום התכנית, 
 ובסיומה תקבלו הודעה. כמו כן, תקבלו התראה באפליקציה כאשר

כמות נוזל הכביסה או המרכך במכונה תתחיל לרדת וכך תהיו מעודכנים 
בכל מקום.

waveDrum
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** בהתייחס ל-20 כביסות בממוצע, בהתאם לנתוני יצרן
15*** האחריות הנוספת המוגבלת על מנגנון AquaStop הינו בנוסף לתנאים המצוינים בתעודת האחריות של המוצר ובכפוף לתנאים ולהנחיות המצויים בחוברת ההפעלה.



selfCleaning Condenser - המעבה שמנקה את עצמו
המים מהבגדים אשר נאספים בתהליך העיבוי מובלים לאיזור הקונדנסור 

)מעבה( ושוטפים ומנקים אותו. סיבי הבגדים והמוך נשטפים והמעבה נותר 
נקי וממשיך לפעול ביעילות מרבית. בטכנולוגיה חדשנית זו, המעבה 
מתנקה באופן אוטומטי עד 4 פעמים תוך כדי תהליך הייבוש. המעבה 

נשאר נקי לאורך שנים, מאפשר חיסכון משמעותי בצריכת החשמל של 
המייבש ושמירה על דירוג אנרגיה A לאורך חיי המוצר.

heatPump - טכנולוגיית משאבת החום הפועלת באמצעות מדחס
מייבשי משאבת החום שלנו אינם מחממים את האוויר באמצעות גופי 

חימום, בדומה למייבשי הכביסה המסורתיים, אלא משתמשים במקום 
זאת במשאבת חום.

המשאבה עושה שימוש במערכת סגורה של מעבה ומאדה אשר יוצרים 
הפרשי טמפרטורות בתוך המייבש וכך נוצרת פעולת ייבוש חסכונית 

בהרבה משיטת מחלף החום המסורתית.

מייבש עם קונדנסור )מעבה(
אינו זקוק להולכת אוויר שנפלט החוצה. הלחות היוצאת מהכביסה 

מתעבה במכשיר ומצטברת במיכל מים.
לאחר הייבוש ניתן לרוקן בקלות את מיכל המים. המערכת מונעת

דליפת מים ונורת הבקרה על לוח ההפעלה תזכיר לכם לרוקן את המיכל.
ניתן להוביל את המים החוצה באמצעות צינור ניקוז, בהתקנה נפרדת 

בתשלום.

מגוון חידושים טכנולוגיים, כל דגם והתכונות הייחודיות לו

Siemens Home Appliances

heatPump בעלי טכנולוגיית
המשמרת את האנרגיה לתהליך 
.A הייבוש. זוכים בדירוג אנרגיה

The future moving in.

מייבשי הכביסה
של סימנס.

siemens-home.bsh-group.com/il/

A
Energy



המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח. * הפעלת התכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה

WT47W541BY

• מייבש כביסה 9 ק"ג	
• 	A משאבת חום בעל דירוג אנרגיה - Heat Pump ייבוש בשיטת קונדנסור עם
• 	iQ700
• 	A :דירוג אנרגיה
• צריכת חשמל: 2.24 קוט"ש	
• selfCleaning Condenser - מעבה עם מערכת ניקוי עצמית, לא מצריך 	

תחזוקה, לשמירה על ביצועים לאורך זמן
• חדש - גז קירור R290 ידידותי לסביבה!	
• חיישני לחות לבקרה אלקטרונית - לחסכון בחשמל ובזמן ולשמירה על הבדים 	

השונים
• תכניות מיוחדות*: אוורור צמר, מעורב, בגדי טיולים, מגבות, כלי מיטה, ייבוש 	

באוויר חם, ייבוש באוויר קר, Hygiene – תכנית ייבוש הגיינית )בשימוש בבדי 
כותנה(, הלבשה תחתונה, מהיר 40 דקות, חולצות

• פעולה למניעת קמטים – עד 120 דקות בסיום התכנית	
• לחצני מגע: הפעלה/השהיה, חום נמוך, גיהוץ מופחת, סוג ייבוש, ביטול/הפעלה 	

צליל סיום, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות מראש
• תצוגת LED גדולה ונוחה לזמן סיום התכנית, התחלה מאוחרת, מצב התכנית 	

ואפשרויות מיוחדות
• softDry drum - תוף מנירוסטה במבנה מיוחד לטיפול בסוגי בדים שונים	
• antiVibration - מערכת בקרת יציבות ומניעת רעידות	
• תאורה פנימית של התוף	
•  עיצוב מהודר עם מסגרת כרום יוקרתית, המתאימה לסדרת מכונות	

הכביסה החדשה
• נעילה בטיחותית בפני ילדים	
• משמיע צליל בסיום התכנית	
• כולל ערכה לריקון מי העיבוי עם צינור ניקוז 	
• מידות בס״מ )לא כולל דלת(: גובה 84.2, רוחב 59.8, עומק 59.9	

₪ 6,390

WT45W71IL

• מייבש כביסה 8 ק"ג 	
• 	A משאבת חום בעל דירוג אנרגיה - Heat Pump ייבוש בשיטת קונדנסור עם
• 	iQ500
• 	A :דירוג אנרגיה
• צריכת חשמל: 2.01 קוט"ש	
• selfCleaning Condenser - מעבה עם מערכת ניקוי עצמית, לא מצריך 	

תחזוקה וללא ירידה בביצועים לאורך זמן
• חדש - גז קירור R290 ידידותי לסביבה!	
•  חיישני לחות לבקרה אלקטרונית - לחסכון בחשמל ובזמן ולשמירה על	

הבדים השונים
• תכניות מיוחדות*: אוורור צמר, מעורב, בגדי טיולים, מגבות, ייבוש באוויר חם, 	

ייבוש באוויר קר, הלבשה תחתונה, מהיר 40 דקות, חולצות
• פעולה למניעת קמטים – עד 60 דקות בסיום התכנית	
• לחצני מגע: הפעלה/השהיה, חום נמוך, גיהוץ מופחת, סוג ייבוש, ביטול/הפעלה 	

צליל סיום, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות מראש
• תצוגת LED גדולה ונוחה לזמן סיום התכנית, התחלה מאוחרת, מצב התכנית 	

ואפשרויות מיוחדות
• softDry drum - תוף מנירוסטה במבנה מיוחד לטיפול בסוגי בדים שונים	
• antiVibration - מערכת בקרת יציבות ומניעת רעידות	
• תאורה פנימית של התוף	
• עיצוב מהודר המתאים לסדרת מכונות הכביסה החדשה	
• נעילה בטיחותית בפני ילדים	
• משמיע צליל בסיום התכנית	
• כולל ערכה לריקון מי העיבוי עם צינור ניקוז 	
• מידות בס״מ )לא כולל דלת(: גובה 84.2, רוחב 59.8, עומק 59.9	

₪ 5,490

WT45RV27IL

• מייבש כביסה 7 ק"ג 	
• 	A משאבת חום בעל דירוג אנרגיה - Heat Pump ייבוש בשיטת קונדנסור עם
• 	iQ300
• 	A :דירוג אנרגיה
• צריכת חשמל: 1.58 קוט"ש בלבד	
• חדש - גז קירור R290 ידידותי לסביבה!	
• חיישני לחות לבקרה אלקטרונית - לחסכון בחשמל ובזמן ולשמירה על הבדים 	

השונים
• תכניות מיוחדות*: אוורור צמר, מעורב, בגדי טיולים, ייבוש באוויר חם, ייבוש 	

באוויר קר, מגבות, הלבשה תחתונה, מהירה 40 דקות, חולצות
• פעולה להפחתת קמטים – עד 60 דקות בסיום התכנית	
• לחצני מגע: הפעלה/השהיה, חום נמוך, גיהוץ מופחת, סוג ייבוש, טיימר להפעלה 	

מאוחרת עד 24 שעות מראש
• תצוגת LED גדולה ונוחה לזמן סיום התכנית, התחלה מאוחרת, מצב התכנית 	

ואפשרויות מיוחדות
• softDry drum - תוף מנירוסטה במבנה מיוחד לטיפול בסוגי בדים שונים	
• antiVibration - מערכת בקרת יציבות ומניעת רעידות	
• easyClean - מסנן מוך קל לניקוי	
• עיצוב מהודר המתאים לסדרת מכונות הכביסה החדשה	
• נעילה בטיחותית בפני ילדים	
• משמיע צליל בסיום התכנית	
• כולל ערכה לריקון מי העיבוי עם צינור ניקוז 	
• מידות בס״מ )לא כולל דלת(: גובה 84.2, רוחב 59.8, עומק 63.6	

₪ 4,990
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