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The future moving in.
Siemens Home Appliances

- Siemens Home Connect
להישען אחורה ולגעת בעתיד

מהיום תוכלו לנהל את סדרת המכשירים היעודיים של סימנס
באמצעות אפליקציית  - Home Connectבכל מקום שבו אתם
נמצאים .תוכלו להדיח כלים בזמן שאתם נהנים מהצגה ,לחמם
את התנור בדרך הביתה ,להפעיל את מכונת הכביסה בזמן
שאתם מטיילים בטבע ,או להכין קפה בזמן שאתם יושבים על
הספה בסלון.
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סימנס משיקה סדרה של מוצרים שיודעים לתקשר עם
הסמארטפון או הטאבלט שלכם ,תוכלו לשלוט דרך האינטרנט
באמצעות ממשק עבודה ברור ונוח שכמותו טרם חוויתם.
גלו את היתרונות הנפלאים שמספקת לכם אפליקציית
 Home Connectעבור כל מוצר ומוצר.
לחיים מרתקים הרבה יותר ולחוויה בלתי שגרתית.

3

תנורי האדים מסדרת היוקרה
iQ700

סימנס מציגה ,בישול באידוי בתנור בגודל סטנדרטי 60X60 ,ס"מ ,עם סדרת תנורי
האדים  iQ700של סימנס .מגוון רב של אפשרויות להכנת מנות נפלאות וטעימות
בצורה מושלמת.
התנורים מסדרת  ,iQ700מביאים למטבח שלכם בשורות חדשות ומרגשות .תוכלו
ליהנות מתנורים במידות סטנדרטיות שהם גם מיקרוגל ,גם פירוליטיים וגם עם
אופציה לבישול ואפייה עם אדים .כל היתרונות בתנור אחד :בריא ,מהיר ונקי.
סדרת תנורי היוקרה של סימנס יוצרים קו עיצובי אחיד עם שאר המוצרים
למטבח .בין אם מדובר בתנור ,קולט אדים ,מיקרוגל ,מכונת קפה או מגירת
חימום ,המוצרים מתמזגים ומשווים למטבח שלכם מראה אחיד והרמוני.

בישול מזון כדוגמת ירקות ,דגים או תפוחי אדמה בתנור אידוי
מאפשר בישול בריא ,מבלי לאבד את הטעם או הצבע של
המזון .מכיוון שאין צורך בשומן או שמן כדי לעשות זאת,
הבישול מצליח בדרך טעימה במיוחד .כדי להכין מאפים
ומאכלים פריכים ועסיסיים בצורה מושלמת ,בישול עם אדים –
היא הדרך הפשוטה והיעילה.
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בין אם תרצו לבצע התססת יוגורטים ,התפחת בצק ,רענון
מזון או הפשרה ,זרמי האדים הממוקדים בתנורים של
סימנס יאפשרו לכם להפיק תוצרים מרהיבים במינימום
מאמץ .החלל הפנימי הגדול של תנורי האדים  iQ700מציע
לכם חופש וגמישות מרבית להכנת ארוחה מרשימה גם
בכמות גדולה.
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יש דברים בחיים ששווה להקדיש להם זמן בילוי ממושך יותר
כמו פגישה עסקית או קריאת כמה עמודים בספר מרתק לפני
השינה .גם עיסוקים אקזוטיים יותר – כמו ללמוד איך לשפד
דגים למשל ,מצריכים הקדשת זמן נוסף במהלך היום.
כשתמצאו את עצמכם במצב שבו תרצו לבלות את הזמן
שלכם בצורה שונה ,אך לא בהכרח בבישולvarioSpeed ,
יאפשר זאת .לא משנה אם תרצו להכין נשנוש מהיר וטעים
או מתכון מרשים לדג סלמון ,עכשיו תוכלו להתאים את זמן
הבישול למהירות החיים שלכם.
סדרת התנורים של סימנס מאפשרת לכם את הגמישות
הרצויה ,בהפעלת התוכנית המהירה  varioSpeedבתנור
המשולב מיקרוגל.

תנור מיקרוגל בגודל סטנדרטי 60X60 -ס"מ .מגוון רב של אפשרויות להכנת מנות טעימות בצורה
מושלמת ומהירה.
חצי זמן  :varioSpeedכשאין באפשרותכם להקדיש הרבה זמן לבישול ,תוכלו להאיץ את הכנת
המאכלים שלכם על ידי הפעלת המיקרוגל המשולב להשלמת תוכנית הבישול הרגילה ,ולהפחית את
זמן הבישול עד כ 50%-וזאת תמיד תוך שמירה על האיכות המושלמת שאתם מצפים לה .כך ,תוכלו
לחסוך עד כ 50%-מהזמן שבדרך כלל אתם זקוקים לו ,ואת הזמן שיתפנה לכם תוכלו לנצל כרצונכם.
חיסכון בזמן הודות ללחצןcoolStart :
באמצעות ה coolStart-תוכלו להפשיר ולבשל מזון קפוא בתנור משולב מיקרוגל בצורה מהירה יותר

מאי פעם* .הודות לשלב החימום המתוחכם הזה אין צורך בחימום מראש של התנור – מה שמביא
לחיסכון ניכר בזמן .הפשרת פיצות או מזון קפוא אחר נעשית במהירות ויעילות .כל שעליכם לעשות
הוא לציין על גבי הצג את הזמן המיועד להפשרה ,המופיע על אריזת המוצר הקפוא ,והתנור של סימנס
יבצע את אותה הפעולה בעד כמחצית מהזמן.

תנור משולב מיקרוגל  -להכנת
מנה טעימה גם בזמן קצר במיוחד
תנור משולב מיקרוגל  -התאמה
מושלמת לאורח החיים שלכם
ולסדר היום ,בייחוד אם הוא כולל
חוויות מרתקות ,בלתי שגרתיות
ולוחות זמנים עמוסים.

* בהשוואה לתנורים ללא פונקציה זו.
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מגירות החימום של סימנס ,משלימות
את המראה ההרמוני במטבח
מגירות החימום של סימנס מושלמות לבישול איטי של
בשר ,הפשרת מזון קפוא ,המסת שוקולד והתפחת בצק .בנוסף,
יכולות המגירות לשמש לאחסון כלי מטבח ,תבניות אפייה וכל מה
שאתם צריכים בהישג יד בזמן הבישול.
את מגירות החימום ניתן להתקין בנפרד או בשילוב עם תנורי
סדרת  iQ700ו/או התנורים הקומפקטיים שלנו ,בדרך כלל
מתחתיהם .טכנולוגיית הלחיצה ומשיכה  Push&Pullשל מגירות
החימום שלנו מבטיחה שהן תיפתחנה בקלות ,גם כשידכם תפוסות.

מכונות הקפה מסדרת היוקרה

iQ700

ארומה חלומית ,ניחוחות מהבילים ,קצף בכמות שאתם אוהבים ,טחינה כפולה או בודדת ,כוס הקפה המדויקת שחלמתם
עליה יכולה להיות אצלכם במטבח כבר מהיום .מכונת הקפה מסדרת  iQ700מציעה מבחר רחב של משקאות ,החל
מריסטרטו ארומטי וריחני ועד קפוצ'ינו עם הקצפת חלב חלומית  -כולם זמינים בנגיעה אחת בלבד הודות למנגנון
ההפעלה  ,OneTouchועכשיו גם דגם בשילוב טכנולגיית  Home Connectלשליטה במוצר מרחוק.
מערכת החימום  sensoFlow systemהחדשנית ,למשקאות עם ארומה מושלמת בהתבסס על טמפרטורות החליטה
האופטימליות שלהם .בשורה תחתונה ,השילוב של החומרים האיכותיים ביותר ומסך המגע ,TFT-TouchControl
מאפשרים חווית קפה נעימה למראה וגם קלה לשימוש.

TFTTouchdisplay
Plus
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חידושים טכנולוגיים -
לחוויה בלתי שגרתית במטבח

סימנס מציגה :תנורים עם מגוון חידושים טכנולוגיים,
כל דגם והתכונות הייחודיות לו
תנור במידות סטנדרטיות  60X60שהוא גם מיקרוגל ,גם פירוליטי וגם מאפשר בישול עם אדים של
מאכלים טעימים ובריאים במהירות ,וכל זאת מבלי לדאוג לניקיון .בלחיצת כפתור התנור מנקה את
עצמו ,בזמן שאתם נהנים מארוחה בריאה וטעימה עם יקיריכם.

 – Home Connectהפעלת התנור בכל מקום ובכל עת
אפשרות הפעלה של התנור באופן אינטואיטיבי מכל מקום,
למשל ,לצורך חימום מוקדם כשאתם בדרך הביתה.
ניתן להגדיר את מידת החום שלו ברמת מעלות מדויקת
ולקבוע את זמן הבישול עד לרמת השניה ,לכוון טיימר ולנעול
אותו מרחוק בלחיצה על כפתור באפליקציה.
האפליקציה מציעה מגוון רחב של מתכונים משובחים עם
אפשרות .recipeWorld
בוחרים את המתכון המועדף
עליכם ושולחים את ההגדרות
המתאימות ביותר אל התנור.
תוכלו למצוא מתכונים
במבחר גדול של רמות בישול
המתעדכנים באופן קבוע,
ובכך מלאכת הבישול הופכת
להיות פשוטה וחווייתית .חובבי
הבישול בשיטת האידוי בוודאי
ישמחו לגלות שאפליקציית
 Home Connectמציעה
שורה ארוכה של אפשרויות
אידוי בתנור המשולב אידוי
ואפילו מאפשרת לשלוט
ברמת האדים.
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דלת התנור נפתחת ונסגרת בעדינות ובשקט הודות
למנגנון הבלימה החכם softMove -
פתיחה וסגירה של התנור ללא לחיצות ומשיכות .מנגנון
הבלימה החכם מאפשר פתיחה וסגירה של דלת התנור
ברכות ,בהדרגתיות וללא טריקה.

תצוגת הפעלה במגע
טקסטים גדולים ביותר ,צבעים בהירים ,ניגודיות גבוהה ביותר,
חדות טובה ביותר ושילוב מבנה תפריט ייחודי לחווית הפעלה
פשוטה ונוחה במגוון שפות .הניווט בתפריט נעשה באמצעות
כפתור ייחודי גדול ונוח במיוחד ,המנווט בקלילות של
נגיעת אצבע בלבד בין התוכניות והאפשרויות השונות.

תנור מואר היטב
הדגמים מגיעים עם תאורת הלוגן ,תאורת  LEDאו תאורת LED
רב-מפלסית מתקדמת ,כולם יעניקו תאורה מצויינת של תא
האפייה .תאורה עוצמתית זו מאפשרת תשומת לב מלאה ומעקב
צמוד אחר המאכלים המתבשלים בתנור ,בנוחות וללא מאמץ.

TFT-TouchControl

 – cookControlהשף הפרטי במטבח שלכם
טכנולוגיית  cookControl Plusמאפשרת בישול באמצעות
הגדרות מומלצות ערוכות ומוכנות מראש.
כל שעליכם לעשות הוא לבחור את המאכל שברצונכם להכין
ולהזין את משקלו  -טכנולוגיית  cookControl Plusתספק
מיד את ההגדרות הפרטניות המומלצות לבישול מושלם של
אותו המזון ,המתוכנתות אצלו בזיכרון .לתוצאות בישול ואפייה
מוצלחות עבור מגוון רב של מנות.

תוצאות אפייה טובות ביותר ,בכל מפלס שתבחרו,
באמצעות טכנולוגיית 4D hotAir
בחרו בחופשיות את המפלס שעל גביו תרצו להניח את המזון
שלכם .הטכנולוגיה החדשנית של המנוע והמאוורר האחורי
מנירוסטה ,המסתובב לשני הכיוונים ,מאפשרים פיזור חום
מיטבי בחלל הפנימי של התנור .הודות לכך מתאפשרת
אפיית מאפים בכל מפלסי התנור ,באופן שווה ואחיד .המאכל
שלכם יתבשל בצורה מושלמת ,כפי שתרצו אותו ,בכל מפלס
שתבחרו למקם אותו.
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®activeClean

תהנו מהבישול ,תשכחו מהניקיון הודות לתוכנית
activeClean

אתם אוהבים לבשל ,נהנים מכל רגע ,מגלים טעמים חדשים
ושילובים מפתיעים .אתם משתדלים שלא לחשוב על הניקוי
שלאחר הבישול ,אלא להתמקד בהנאה שבבישול .אין צורך
שתתאמצו לנקות את התנור לאחר הבישול  -הוא כבר
יעשה את העבודה במקומכם ,כדי לקבל אותו שוב נקי לאחר
הבישול אתם רק צריכים להפעיל בלחיצת כפתור את תוכנית
הפירוליזציה.
 - activeCleanניקוי עצמי יסודי באמצעות חימום
לטמפרטורות גבוהות מאוד  -הופך את כל שאריות הלכלוך
לאפר ,אותן ניתן לנגב בקלות .תהליך ניקוי עצמי זה נקרא
פירוליזציה והוא הדרך הנוחה והיעילה ביותר לניקוי כל
החלל הפנימי של התנור שלכם .מאחר ואפילו המסילות
הטלסקופיות בתנורים הפירוליטיים החדשים של סימנס תוכננו
במיוחד לעמידות בעת הניקוי העצמי הפעיל .activeClean
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bakingSensor

התנור עצמו מזהה כאשר תהליך האפייה הושלם,
הודות לחיישן האפייהbakingSensor :
כל מה שנשאר לכם לעשות בעת האפייה הוא להכין
את הבצק ולבחור את סוג תוכנית האפייה הרצויה ,מבין
האפשרויות ב .cookControl Plus-חיישן האפייה החדשני
מבקר באופן אוטומטי את תהליך האפייה .הוא מודד את רמות
הלחות בחלל הפנימי של התנור ולכן הוא מסוגל לציין מתי
העוגה מוכנה ,ולכבות את התנור.

roasting
Sensor Plus

השגת תוצאות צלייה מדויקות  -קל יותר מאי פעם:
חיישן הצלייה roastingSensor Plus
מד נעיצה בעל שלושה חיישני מדידה ,המסוגל בדיוק
ובאמינות למדוד את הטמפרטורה הפנימית של כל נתח דג,
בשר או עוף .הוא מתאים לתבשילים רבים וניתן גם לשלבו
בעת פעולת התנור משולב מיקרוגל ,לתוצאות
צלייה מדויקות.
ייבוש מזון
תכנית ייחודית לייבוש מזון בתנורי האידוי היוקרתיים של
סימנס .בין אם תחפצו בתפוחים מיובשים למוזלי של הבוקר או
בעגבניות מיובשות לאנטיפסטי של ארוחת הצהריים  -התנור
שלכם יאפשר זאת בקלות ובנוחות .באמצעות התוכנית לייבוש
מזון בתנור האידוי ,ניתן לשלוט בתוספים ובחומרים המשמרים
ולהנות מפירות וירקות יבשים טעימים ומעולים.
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תנורי האפייה היוקרתיים של סימנס
אידוי
ומיקרוגל

מיקרוגל

®activeClean

®activeClean

אידוי
ומיקרוגל

®activeClean

HM676G0S6

HN678G4S6

תנור נירוסטה פירוליטי משולב מיקרוגל 60 ,ס"מ

תנור נירוסטה פירוליטי משולב מיקרוגל ואדים 60 ,ס"מ
תנור פירוליטי משולב  Home Connectלשליטה במוצר מרחוק באמצעות אפליקציה

תנור פירוליטי משולב  Home Connectלשליטה במוצר מרחוק
באמצעות אפליקציה

 – recipeWorldמגוון רחב של מתכונים באפליקציה ,רק בחרו את המתכון וההגדרות ישלחו ישירות לתנור

 – recipeWorldמגוון רחב של מתכונים באפליקציה ,רק בחרו את
המתכון וההגדרות ישלחו ישירות לתנור

רשימת המצרכים שלי – לאחר בחירת המתכון ניתן לשלוח את רשימת המצרכים מהאפליקציה למכשיר האישי שלכם

רשימת המצרכים שלי – לאחר בחירת המתכון ניתן לשלוח את
רשימת המצרכים מהאפליקציה למכשיר האישי שלכם

 - activeCleanפירוליזציה ניקוי עצמי ושריפת שומנים בעד כ 500-מעלות –  3דרגות לבחירה
תנור  pulseSteamמשולב מיקרוגל בעל תוכניות ייחודיות המאפשרות הוספת אדים לבישול ואפייה להכנת מאפים
ומאכלים פריכים ועסיסיים ולרענון מאפים מוכנים מראש
תצוגת  TFTגדולה  5.7אינץ׳ צבעונית עם לחצני מגע ()direct touch
 - roastingSensorמד נעיצה בעל שלושה חיישני מדידה לתוצאות צלייה מדויקות לכל נתח :דג ,בשר או עוף
 - bakingSensorחיישן אפייה המודד את רמת הלחות בתנור וכבה אוטומטית כאשר התבשיל/העוגה מוכנים
 - cookControl Plusהשף הפרטי במטבח שלכם
 - 4D hotAirמאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני הכיוונים לאפייה שווה ואחידה ,בכל מפלסי התנור
 – softMoveפתיחה וסגירת הדלת בצורה רכה והדרגתית ללא טריקה

 - activeCleanפירוליזציה ניקוי עצמי ושריפת שומנים
בעד כ 500-מעלות –  3דרגות לבחירה
 - varioSpeedלחיסכון של עד כ 50%-מזמני הבישול
תצוגת  TFTצבעונית בגודל  3.7אינץ' עם לחצני מגע ()touchControl
 - cookControl Plusהשף הפרטי במטבח שלכם
 - 4D hotAirמאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני הכיוונים
לאפייה שווה ואחידה ,בכל מפלסי התנור
 – softMoveפתיחה וסגירת הדלת בצורה רכה והדרגתית ללא טריקה

 15תוכניות בישול ואפייה :טורבו  ,4Dטורבו אקטיבי  ,ecoחימום עליון/תחתון ,חימום עליון/תחתון  ,ecoטורבו גריל ,גריל גדול,
גריל קטן ,תוכנית לפיצה ,הפשרה ,חימום תחתון ,חימום תחתון אינטנסיבי ,בישול ואפייה בחום נמוך ,חימום צלחות,
תוכנית ייחודית לייבוש פירות ועשבי תיבול ,תכנית שמירת חום

 13תוכניות בישול ואפייה :טורבו  ,4Dטורבו אקטיבי ,eco
חימום עליון/תחתון ,חימום עליון/תחתון  ,ecoטורבו גריל ,גריל גדול,
גריל קטן ,תוכנית לפיצה ,הפשרה ,חימום תחתון ,בישול ואפייה בחום
נמוך ,חימום צלחות ,תכנית שמירת חום

תוכניות נוספות 100% :אידוי ,רענון מזון ,התססה ,הפשרה
טווח טמפרטורה30°C - 300°C :
מיקרוגל בעל  5עוצמות ()90W, 180W, 360W, 600W, 900W
תא אפייה בנפח  67ליטר בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל
ניווט באמצעות כפתור ייחודי גדול ונוח במיוחד לבחירה בין התוכניות השונות
מסילה טלסקופית במפלס אחד ,מותאם לתנור פירוליטי
תצוגת טמפרטורה בפועל ומומלצת לתוכנית
לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא
נעילת בטיחות בפני ילדים
זיהוי נקודת רתיחה אוטומטי
שעון אלקטרוני עם צליל התראה ,הפעלה עתידית וטיימר לכיבוי אוטומטי
תאורת  LEDפנימית חסכונית וחזקה
מיכל מים בנפח  1ליטר ,התראה עבור מיכל מים מתרוקן
איוורור/קירור חזיתי
אביזרים 2 :תבניות אפייה ורשת
מידות :ראה שרטוט בעמוד 64

טווח טמפרטורה:
מיקרוגל בעל  5עוצמות ()90W ,180W ,360W ,600W ,900W
לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא
ניווט באמצעות כפתור ייחודי גדול ונוח במיוחד לבחירה בין התוכניות השונות
תא אפייה בנפח  67ליטר בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל
דלת פנימית מזכוכית מלאה
תצוגת טמפרטורה בפועל ומומלצת לתוכנית
בקרת התחממות
שעון אלקטרוני עם צליל התראה ,הפעלה עתידית וטיימר לכיבוי אוטומטי
תאורת  LEDפנימית חסכונית וחזקה
איוורור/קירור חזיתי
נעילת בטיחות בפני ילדים
כיבוי אוטומטי בטיחותי
אורך כבל חשמל  1.20מ'
אביזרים 2 :תבניות אפייה ורשת
מידות :ראה שרטוט בעמוד 64

₪ 21,590
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30°C - 300°C

₪ 15,690

HN678G4W1

תנור לבן פירוליטי משולב מיקרוגל ואדים 60 ,ס"מ
 - activeCleanפירוליזציה ניקוי עצמי ושריפת שומנים
בעד כ 500-מעלות –  3דרגות לבחירה
תנור  pulseSteamמשולב מיקרוגל בעל תוכניות ייחודיות
המאפשרות הוספת אדים לבישול ואפייה להכנת מאפים ומאכלים
פריכים ועסיסיים ולרענון מאפים מוכנים מראש
תצוגת  TFTגדולה  5.7אינץ׳ צבעונית עם לחצני מגע ()direct touch
 - roastingSensorמד נעיצה בעל שלושה חיישני מדידה לתוצאות
צלייה מדויקות לכל נתח :דג ,בשר או עוף
 - bakingSensorחיישן אפייה המודד את רמת הלחות בתנור וכבה
אוטומטית כאשר התבשיל/העוגה מוכנים
 - cookControl Plusהשף הפרטי במטבח שלכם
 - 4D hotAirמאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני הכיוונים
לאפייה שווה ואחידה ,בכל מפלסי התנור
 – softMoveפתיחה וסגירת הדלת בצורה רכה והדרגתית ללא טריקה
 15תוכניות בישול ואפייה :טורבו  ,4Dטורבו אקטיבי  ,ecoחימום
עליון/תחתון ,חימום עליון/תחתון  ,ecoטורבו גריל ,גריל גדול ,גריל
קטן ,תוכנית לפיצה ,הפשרה ,חימום תחתון ,חימום תחתון אינטנסיבי,
בישול ואפייה בחום נמוך ,חימום צלחות ,תוכנית ייחודית לייבוש פירות
ועשבי תיבול ,תכנית שמירת חום
תוכניות נוספות 100% :אידוי ,רענון מזון ,התססה ,הפשרה
טווח טמפרטורה30°C - 300°C :
מיקרוגל בעל  5עוצמות ()90W, 180W, 360W, 600W, 900W
תא אפייה בנפח  67ליטר בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל
ניווט באמצעות כפתור ייחודי גדול ונוח במיוחד לבחירה בין התוכניות השונות
מסילה טלסקופית במפלס אחד ,מותאם לתנור פירוליטי
תצוגת טמפרטורה בפועל ומומלצת לתוכנית
לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא
נעילת בטיחות בפני ילדים
זיהוי נקודת רתיחה אוטומטי
שעון אלקטרוני עם צליל התראה ,הפעלה עתידית וטיימר לכיבוי אוטומטי
תאורת  LEDפנימית חסכונית וחזקה
מיכל מים בנפח  1ליטר ,התראה עבור מיכל מים מתרוקן
איוורור/קירור חזיתי
אביזרים :תבנית אפייה ורשת
מידות :ראה שרטוט בעמוד 64
₪ 21,590

המחירים כוללים מע"מ .ט.ל.ח
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מיקרוגל

אידוי

®activeClean

®activeClean

HS636GDS1

HB676G5S6

תנור נירוסטה משולב אידוי 60 ,ס"מ

תנור נירוסטה פירוליטי 60 ,ס"מ
תנור פירוליטי משולב  Home Connectלשליטה במוצר מרחוק באמצעות אפליקציה
 – recipeWorldמגוון רחב של מתכונים באפליקציה ,רק בחרו את המתכון וההגדרות ישלחו ישירות לתנור
רשימת המצרכים שלי – לאחר בחירת המתכון ניתן לשלוח את רשימת המצרכים מהאפליקציה למכשיר האישי שלכם
 - activeCleanפירוליזציה ניקוי עצמי ושריפת שומנים
בעד כ 500-מעלות –  3דרגות לבחירה
תצוגה  TFTצבעונית  3.7אינץ עם לחצני מגע ()touchControl
 - cookControl Plusהשף הפרטי במטבח שלכם
 - 4D hotAirמאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני הכיוונים לאפייה שווה ואחידה ,בכל מפלסי התנור
 – softMoveפתיחה וסגירת הדלת בצורה רכה והדרגתית ללא טריקה
 13תוכניות בישול ואפייה :טורבו  ,4Dטורבו אקטיבי  ,ecoחימום עליון/תחתון ,חימום עליון/תחתון  ,ecoטורבו גריל ,גריל גדול ,גריל קטן,
תוכנית לפיצה ,הפשרה ,חימום תחתון ,בישול ואפייה בחום נמוך ,חימום צלחות ,תכנית שמירת חום
טווח טמפרטורה:
לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא
ניווט באמצעות כפתור ייחודי גדול ונוח במיוחד לבחירה בין התוכניות השונות
תא אפייה בנפח  71ליטר בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל
דלת פנימית מזכוכית מלאה
תצוגת טמפרטורה בפועל ומומלצת לתוכנית
נעילת בטיחות בפני ילדים
כיבוי אוטומטי בטיחותי
שעון אלקטרוני עם צליל התראה ,הפעלה עתידית וטיימר לכיבוי אוטומטי
תאורת הלוגן פנימית
איוורור/קירור חזיתי
אורך כבל חשמל  1.20מ'
 3מסילות טלסקופיות פירוליטיות מובנות במוצר
דירוג אנרגיהA :
אביזרים 2 :תבניות אפייה ורשת
30°C - 300°C

במיוחד לשומרי הכשרות  -התנור כשר לפסח כמו חדש על ידי תוכנית פירוליזציה המגיעה לכ 480 -מעלות המלבנות את
התנור בליבון חמור בלחיצת כפתור .התנור מתאים לבישול או אפייה חלביים או בשריים בזה אחר זה לאחר הפעלת התוכנית
(באישור מכון מדעי טכנולוגי להלכה*)
מידות :ראה שרטוט בעמוד 64
16

₪ 10,590

* אישור המכון הוא לתכנית הפירוליזציה בלבד (פסח ,בשר/חלב) ולא לתכנית השבת.

 - ecoClean Plusציפוי ייחודי המפרק שומנים לניקוי מושלם
תנור אידוי  fullSteamמשולב תנור בעל תוכניות ייחודיות
המאפשרות הוספת אדים לבישול ואפייה להכנת מאפים ומאכלים
פריכים ועסיסיים ולרענון מאפים מוכנים מראש
תצוגה  TFTצבעונית  3.7אינץ עם לחצני מגע ()touchControl
 - roastingSensorמד נעיצה בעל שלושה חיישני מדידה לתוצאות
צלייה מדויקות לכל נתח :דג ,בשר או עוף
 - cookControl Plusהשף הפרטי במטבח שלכם
 - 4D hotAirמאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני הכיוונים
לאפייה שווה ואחידה ,בכל מפלסי התנור
 – softMoveפתיחה וסגירת הדלת בצורה רכה והדרגתית ללא טריקה
 13תוכניות בישול ואפייה :טורבו  ,4Dטורבו אקטיבי  ,ecoחימום עליון/
תחתון ,חימום עליון/תחתון  ,ecoטורבו גריל ,גריל גדול ,גריל קטן,
תוכנית לפיצה ,הפשרה ,חימום תחתון ,בישול ואפייה בחום נמוך ,חימום
צלחות ,תכנית שמירת חום
תוכניות נוספות 100% :אידוי ,רענון מזון ,התססה ,הפשרה ,תוכנית
ייחודית לייבוש פירות ועשבי תיבול
טווח טמפרטורה30°C - 250°C :
ניווט באמצעות כפתור ייחודי גדול ונוח במיוחד לבחירה בין התוכניות השונות
תא אפייה בנפח  71ליטר בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל
דלת פנימית מזכוכית מלאה
תצוגת טמפרטורה בפועל ומומלצת לתוכנית
לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא
נעילת בטיחות בפני ילדים
תכנית להסרת אבנית
זיהוי נקודת רתיחה אוטומטי
שעון אלקטרוני עם צליל התראה ,הפעלה עתידית וטיימר לכיבוי אוטומטי
תאורת  LEDפנימית חסכונית וחזקה
מיכל מים בנפח  1ליטר ,התראה עבור מיכל מים מתרוקן
איוורור/קירור חזיתי
כיבוי אוטומטי בטיחותי
דירוג אנרגיהA :
אביזרים 2 :תבניות אפייה ,רשת ,תבנית אידוי מחוררת גדולה ,תבנית
אידוי מחוררת קטנה ,תבנית אידוי קטנה
מידות :ראה שרטוט בעמוד 64
₪ 17,990

HB676G5W1

תנור לבן פירוליטי 60 ,ס"מ
 - activeCleanפירוליזציה ניקוי עצמי ושריפת שומנים
בעד כ 500-מעלות –  3דרגות לבחירה
תצוגה  TFTצבעונית  3.7אינץ עם לחצני מגע ()touchControl
 - cookControl Plusהשף הפרטי במטבח שלכם
 - 4D hotAirמאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני הכיוונים
לאפייה שווה ואחידה ,בכל מפלסי התנור
 – softMoveפתיחה וסגירת הדלת בצורה רכה והדרגתית ללא טריקה
 13תוכניות בישול ואפייה :טורבו  ,4Dטורבו אקטיבי ,eco
חימום עליון/תחתון ,חימום עליון/תחתון  ,ecoטורבו גריל ,גריל גדול,
גריל קטן ,תוכנית לפיצה ,הפשרה ,חימום תחתון ,בישול ואפייה בחום
נמוך ,חימום צלחות ,תכנית שמירת חום
טווח טמפרטורה30°C - 300°C :
לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא
נפח  71ליטר
ניווט באמצעות כפתור ייחודי גדול ונוח במיוחד לבחירה בין התוכניות השונות
תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל
דלת פנימית מזכוכית מלאה
תצוגת טמפרטורה מומלצת לתוכנית
תצוגת טמפרטורה בפועל
נעילת בטיחות בפני ילדים
כיבוי אוטומטי בטיחותי
שעון אלקטרוני עם צליל התראה ,הפעלה עתידית וטיימר לכיבוי אוטומטי
תאורת הלוגן פנימית
איוורור/קירור חזיתי
אורך כבל חשמל  1.20מ'
 3מסילות טלסקופיות פירוליטיות מובנות במוצר
דירוג אנרגיהA :
אביזרים 2 :תבניות אפייה ורשת
במיוחד לשומרי הכשרות  -התנור כשר לפסח כמו חדש על ידי תוכנית
פירוליזציה המגיעה לכ 480 -מעלות המלבנות את
התנור בליבון חמור בלחיצת כפתור .התנור
מתאים לבישול או אפייה חלביים או בשריים
בזה אחר זה לאחר הפעלת התוכנית
(באישור מכון מדעי טכנולוגי להלכה*)
מידות :ראה שרטוט בעמוד 64

* אישור המכון הוא לתכנית הפירוליזציה בלבד (פסח ,בשר/חלב) ולא לתכנית השבת.

₪ 10,590

המחירים כוללים מע"מ .ט.ל.ח

17

מיקרוגל

אידוי

מיקרוגל

®activeClean

CM676G0S6

תנור קומפקטי משולב מיקרוגל פירוליטי 45 ,ס"מ
תנור עם מיקרוגל משולב  HomeConnectלשליטה במוצר
מרחוק באמצעות אפליקציה
 – recipeWorldמגוון רחב של מתכונים באפליקציה ,רק בחרו את
המתכון וההגדרות ישלחו ישירות לתנור
רשימת המצרכים שלי – לאחר בחירת המתכון ניתן לשלוח את
רשימת המצרכים מהאפליקציה למכשיר האישי שלכם
 - activeCleanפירוליזציה ניקוי עצמי ושריפת שומנים
בעד כ 500-מעלות –  3דרגות לבחירה
 - varioSpeedלחיסכון של עד כ 50%-מזמני הבישול
תצוגה  TFTצבעונית  3.7אינץ עם לחצני מגע ()touchControl
 - cookControl Plusהשף הפרטי במטבח שלכם
 - 4D hotAirמאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני הכיוונים
לאפייה שווה ואחידה ,בכל מפלסי התנור
 – softMoveפתיחה וסגירת הדלת בצורה רכה והדרגתית ללא טריקה
 13תוכניות בישול ואפייה :טורבו  ,4Dטורבו אקטיבי ,eco
חימום עליון/תחתון ,חימום עליון/תחתון  ,ecoטורבו גריל ,גריל גדול,
גריל קטן ,תוכנית לפיצה ,הפשרה ,חימום תחתון ,בישול ואפייה בחום
נמוך ,חימום צלחות ,תכנית שמירת חום
אפשרויות חימום כגון מיקרוגל ,תנור משולב מיקרוגל קומפקטי
לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא
טווח טמפרטורה30°C - 300°C :
מיקרוגל בעל  5עוצמות ()90W, 180W, 360W, 600W, 1000W
ניווט באמצעות כפתור ייחודי גדול ונוח במיוחד לבחירה בין התוכניות השונות
תא אפייה בנפח  45ליטר בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל
תצוגת טמפרטורה בפועל ומומלצת לתוכנית
נעילת בטיחות בפני ילדים
מסילה טלסקופית במפלס אחד ,מותאם לתנור פירוליטי
כיבוי אוטומטי בטיחותי
שעון אלקטרוני עם צליל התראה ,הפעלה עתידית וטיימר לכיבוי אוטומטי
תאורת  LEDפנימית חסכונית וחזקה
איוורור/קירור חזיתי
אורך כבל חשמל  1.20מ'
אביזרים :תבנית אפייה ורשת
מידות :ראה שרטוט בעמוד 64
₪ 15,690

18

CM636GBS1

תנור קומפקטי נירוסטה משולב מיקרוגל 45 ,ס"מ
 - ecoClean Plusציפוי ייחודי המפרק שומנים לניקוי מושלם
 - varioSpeedלחיסכון של עד כ 50%-מזמני הבישול
תצוגה  TFTצבעונית  3.7אינץ עם לחצני מגע ()touchControl
 - cookControl Plusהשף הפרטי במטבח שלכם
 - 4D hotAirמאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני הכיוונים
לאפייה שווה ואחידה ,בכל מפלסי התנור
 – softMoveפתיחה וסגירת הדלת בצורה רכה והדרגתית ללא טריקה
 13תוכניות בישול ואפייה :טורבו  ,4Dטורבו אקטיבי ,eco
חימום עליון/תחתון ,חימום עליון/תחתון  ,ecoטורבו גריל ,גריל גדול,
גריל קטן ,תוכנית לפיצה ,הפשרה ,חימום תחתון ,בישול ואפייה בחום
נמוך ,חימום צלחות ,תכנית שמירת חום
אפשרויות חימום כגון מיקרוגל ,תנור משולב מיקרוגל קומפקטי
לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא
טווח טמפרטורה30°C - 300°C :
מיקרוגל בעל  5עוצמות ()90W, 180W, 360W, 600W, 1000W
ניווט באמצעות כפתור ייחודי גדול ונוח במיוחד לבחירה
בין התוכניות השונות
תא אפייה בנפח  45ליטר בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל
תצוגת טמפרטורה מומלצת לתוכנית
תצוגת טמפרטורה בפועל
נעילת בטיחות בפני ילדים
כיבוי אוטומטי בטיחותי
שעון אלקטרוני עם צליל התראה ,הפעלה עתידית וטיימר לכיבוי אוטומטי
תאורת  LEDפנימית חסכונית וחזקה
איוורור/קירור חזיתי
אורך כבל חשמל  1.20מ'
אביזרים :תבנית אפייה ורשת
מידות :ראה שרטוט בעמוד 64

₪ 13,990

CS658GRS6

תנור אפייה קומפקטי משולב אידוי 45 ,ס"מ
תנור אפייה קומפקטי עם אידוי משולב  HomeConnectלשליטה במוצר מרחוק באמצעות אפליקציה
 – recipeWorldמגוון רחב של מתכונים באפליקציה ,רק בחרו את המתכון וההגדרות ישלחו ישירות לתנור
רשימת המצרכים שלי – לאחר בחירת המתכון ניתן לשלוח את רשימת המצרכים מהאפליקציה למכשיר האישי שלכם
תנור אידוי  fullSteamמשולב תנור בעל תוכניות ייחודיות המאפשרות הוספת אדים לבישול ואפייה להכנת מאפים ומאכלים פריכים
ועסיסיים ולרענון מאפים מוכנים מראש
 - ecoClean Plusציפוי ייחודי המפרק שומנים לניקוי מושלם ,בדופן האחורי ,בתקרה ובדפנות כולל תוכנית ניקוי ייחודית ecolyse
תצוגה  TFTגדולה  5.7אינץ צבעונית עם לחצני מגע ()directTouch
 - cookControl Plusהשף הפרטי במטבח שלכם
 – bakingSensorחיישן אפייה המודד את רמת הלחות בתנור ומציין כאשר התבשיל/העוגה מוכנים
 - roastingSensorמד נעיצה בעל שלושה חיישני מדידה לתוצאות צלייה מדויקות עבור על נתח של דג ,בשר או עוף
 - 4D hotAirמאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני הכיוונים לאפייה שווה ואחידה ,בכל מפלסי התנור
 – softMoveפתיחה וסגירת הדלת בצורה רכה והדרגתית ללא טריקה
 15תוכניות בישול ואפייה :טורבו  ,4Dטורבו אקטיבי  ,ecoחימום עליון/תחתון ,חימום עליון/תחתון  ,ecoטורבו גריל ,גריל גדול ,גריל קטן,
תוכנית לפיצה ,הפשרה ,חימום תחתון ,חימום אינטנסיבי ,בישול ואפייה בחום נמוך ,חימום צלחות ,תוכנית לייבוש פירות ועשבי תיבול,
תכנית שמירת חום
תוכניות נוספות 100% :אידוי ,רענון מזון ,התססה ,הפשרה
בקרת טמפרטורה מדויקת ,30°C - 250°C :נפח  47ליטר
ניווט באמצעות כפתור ייחודי גדול ונוח במיוחד לבחירה בין התוכניות
תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל
דלת פנימית מזכוכית מלאה
תצוגת טמפרטורה מומלצת לתוכנית ותצוגת טמפרטורה בפועל
אפשרויות נוספות :תכנית להסרת אבנית ,זיהוי נקודת רתיחה אוטומטי ,תוכנית ייחודית לייבוש  -תוכנית לייבוש פירות
שעון אלקטרוני עם צליל התראה ,הפעלה עתידית וטיימר לכיבוי אוטומטי
לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא
תאורת  LEDפנימית חסכונית וחזקה
לחצן נפרד לתאורה פנימית של התנור
מיכל מים בנפח  1ליטר ,התרעה עבור מיכל מים מתרוקן
נעילת בטיחות בפני ילדים ,כיבוי אוטומטי בטיחותי
דירוג אנרגיהA :
אביזרים :תבנית אפייה ,רשת ,תבנית אידוי מחוררת גדולה ,תבנית אידוי מחוררת קטנה ,תבנית אידוי קטנה
מידות :ראה שרטוט בעמוד 64
₪ 17,990

המחירים כוללים מע"מ .ט.ל.ח
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אידוי

מיקרוגל

CM636GBW1

תנור קומפקטי לבן משולב מיקרוגל 45 ,ס"מ
 - ecoClean Plusציפוי ייחודי המפרק שומנים לניקוי מושלם
 - varioSpeedלחיסכון של עד כ 50%-מזמני הבישול
תצוגה  TFTצבעונית  3.7אינץ עם לחצני מגע ()touchControl
 - cookControl Plusהשף הפרטי במטבח שלכם
 - 4D hotAirמאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני הכיוונים
לאפייה שווה ואחידה ,בכל מפלסי התנור
 – softMoveפתיחה וסגירת הדלת בצורה רכה והדרגתית ללא טריקה
 13תוכניות בישול ואפייה :טורבו  ,4Dטורבו אקטיבי ,eco
חימום עליון/תחתון ,חימום עליון/תחתון  ,ecoטורבו גריל ,גריל גדול,
גריל קטן ,תוכנית לפיצה ,הפשרה ,חימום תחתון ,בישול ואפייה בחום
נמוך ,חימום צלחות ,תכנית שמירת חום
אפשרויות חימום כגון מיקרוגל ,תנור משולב מיקרוגל קומפקטי
לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא
טווח טמפרטורה30°C - 300°C :
מיקרוגל בעל  5עוצמות ()90W, 180W, 360W, 600W, 1000W
ניווט באמצעות כפתור ייחודי גדול ונוח במיוחד לבחירה בין התוכניות השונות
תא אפייה בנפח  45ליטר בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל
תצוגת טמפרטורה מומלצת לתוכנית וטמפרטורה בפועל
נעילת בטיחות בפני ילדים
כיבוי אוטומטי בטיחותי
שעון אלקטרוני עם צליל התראה ,הפעלה עתידית וטיימר לכיבוי אוטומטי
תאורת  LEDפנימית חסכונית וחזקה
איוורור/קירור חזיתי
אורך כבל חשמל  1.20מ'
אביזרים :תבנית אפייה ורשת
מידות :ראה שרטוט בעמוד 64

₪ 13,990
20

מיקרוגל

CS658GRW1

תנור אפייה לבן קומפקטי משולב אידוי 45 ,ס"מ
תוכניות ייחודיות המאפשרות הוספת אדים לבישול ואפייה להכנת
מאפים ומאכלים פריכים ועסיסיים ולרענון מאפים מוכנים מראש
 - ecoClean Plusציפוי ייחודי המפרק שומנים לניקוי מושלם
תצוגת  TFTגדולה  5.7אינץ' צבעונית עם לחצני מגע ()directTouch
 – bakingSensorחיישן אפייה המודד את רמת הלחות בתנור
ומציין כאשר התבשיל/העוגה מוכנים
 - roastingSensorמד נעיצה בעל שלושה חיישני מדידה
לתוצאות צלייה מדויקות עבור על נתח של דג ,בשר או עוף
 - cookControl Plusהשף הפרטי במטבח שלכם
 - 4D hotAirמאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני הכיוונים
לאפייה שווה ואחידה ,בכל מפלסי התנור
 – softMoveפתיחה וסגירת הדלת בצורה רכה והדרגתית ללא טריקה
 15תוכניות בישול ואפייה :טורבו  ,4Dטורבו אקטיבי ,eco
חימום עליון/תחתון ,חימום עליון/תחתון  ,ecoטורבו גריל ,גריל גדול,
גריל קטן ,תוכנית לפיצה ,הפשרה ,חימום תחתון ,חימום אינטנסיבי,
בישול ואפייה בחום נמוך ,חימום צלחות ,תוכנית לייבוש פירות ועשבי
תיבול ,תכנית שמירת חום
תוכניות נוספות 100% :אידוי ,רענון מזון ,התססה ,הפשרה
בקרת טמפרטורה מדויקת  ,30°C - 250°Cנפח  47ליטר
ניווט באמצעות כפתור ייחודי גדול ונוח במיוחד לבחירה בין התוכניות
תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל
תוכנית רענון ecolyse
דלת פנימית מזכוכית מלאה
תצוגת טמפרטורה מומלצת לתוכנית וטמפרטורה בפועל
זיהוי נקודת רתיחה אוטומטי
שעון אלקטרוני עם צליל התראה ,הפעלה עתידית וטיימר לכיבוי אוטומטי
לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא
תאורת  LEDפנימית חסכונית וחזקה
מיכל מים בנפח  1ליטר ,התראה עבור מיכל מים מתרוקן
אוורור/קירור חזיתי
נעילת בטיחות בפני ילדים וכיבוי אוטומטי בטיחותי
דירוג אנרגיהA :
אביזרים :תבנית אפייה ,רשת ,תבנית אידוי מחוררת גדולה ,תבנית
אידוי מחוררת קטנה ,תבנית אידוי קטנה
מידות :ראה שרטוט בעמוד 64
₪ 17,990

מיקרוגל

BE634RGS1

מיקרוגל בשילוב גריל נירוסטה 38 ,ס"מ

BE634LGS1

מיקרוגל בשילוב גריל נירוסטה 38 ,ס"מ

מיקרוגל בעיצוב ייחודי עם פיקוד תחתון,
להבנייה נוחה מעל תנור או בארון עליון במטבח להתאמה
עם יתר מכשירי המטבח של סימנס

מיקרוגל בעיצוב ייחודי עם פיקוד תחתון,
להבנייה נוחה מעל תנור או בארון עליון במטבח להתאמה
עם יתר מכשירי המטבח של סימנס

מיקרוגל עם  2אפשרויות עבודה :מיקרוגל ,גריל
תצוגת  TFTצבעונית בגודל  2.8אינץ׳ עם לחצני מגע Touch control
 - cookControl Plusהשף הפרטי במטבח שלכם
מיקרוגל בעל  5עוצמות ()90W,180W, 360W,600W, 900W
 10תכניות אוטומטיות
נפח  21ליטר
דלת פנימית מזכוכית מלאה
תאורת  LEDפנימית חסכונית וחזקה
פתיחת דלת באמצעות לחצן פתיחה

מיקרוגל עם  2אפשרויות עבודה :מיקרוגל ,גריל
תצוגת  TFTצבעונית בגודל  2.8אינץ׳ עם לחצני מגע Touch control
 - cookControl Plusהשף הפרטי במטבח שלכם
מיקרוגל בעל  5עוצמות ()90W,180W, 360W,600W, 900W
 10תכניות אוטומטיות
נפח  21ליטר
דלת פנימית מזכוכית מלאה
תאורת  LEDפנימית חסכונית וחזקה
פתיחת דלת באמצעות לחצן פתיחה

פתיחת דלת לימין

פתיחת דלת לשמאל

אורך כבל חשמל 1.5 :מ'
צריכת אנרגיה של  1.99קילוואט
אביזרים :תבנית זכוכית ורשת
מידות :ראה שרטוט בעמוד 65

אורך כבל חשמל 1.5 :מ'
צריכת אנרגיה של  1.99קילוואט
אביזרים :תבנית זכוכית ורשת
מידות :ראה שרטוט בעמוד 65

₪ 6,690

₪ 6,690

המחירים כוללים מע"מ .ט.ל.ח
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CT636LES6

מכונת קפה נירוסטה אוטומטית אינטגרלית 45 ,ס"מ
מכונת קפה בילד-אין אוטומטית משולבת HomeConnect

לשליטה במוצר מרחוק באמצעות אפליקציה
 - Remote startבחירה והגדרה של משקאות דרך האפליקציה
 - coffeeWorldיכולת הכנה ייחודית של  17סוגי קפה בינלאומיים שונים
 - coffeePlaylistהכנת מספר משקאות ברצף לאחר הזנתם בהזמנה
דרך האפליקציה
 - sensoFlow Systemמערכת חימום חדשנית לחימום מהיר במיוחד,
לפינוק מירבי וארומה מושלמת בכל כוס קפה ,בזכות טמפרטורת
ההבשלה האידיאלית
 - aromaPro Conceptמערכת טחינת פולי קפה חדשנית לשמירה על
ארומה טבעית של הפולים והפצתה בזמן הכנת הקפה
הפעלה בלחיצה אחת עבור  -ריסטרטו ,אספרסו ,מקיאטו ,קפה,
קפוצ׳ינו ,לאטה מקיאטו ,קפה לאטה
 - aromaDouble Shotלקפה חזק במיוחד ללא פשרות בארומטיות.
בזכות הפעולה הכפולה ,המכונה טוחנת ומבשלת את הפולים פעמיים
ניתן להגדיר את טמפ' המשקה בנפרד :קפה ( 3רמות) ,מים חמים ( 4רמות)
כולל מסנן מים BRITA Intenza
מסך  - TFTעם תפריט אינטראקטיבי נוח וצבעוני במגוון שפות
אפשרות  - myCoffeeלשמור את המשקאות האהובים עד ל 8-משתמשים
 - oneTouch DoubleCupהכנת שתי כוסות בו-זמנית עבור כל שילוב
של קפה וחלב
מיכל מים של  2.4ליטר הניתן להוצאה למילוי וניקוי
פתרון גמיש לחלב  -אפשרות להשתמש במיכל החלב המצורף או בכל
מיכל אחר (לדוגמא קרטון החלב)
 - silentCeram Driveמטחנת קפה קראמית שקטה ואיכותית
 - coffeeSensor Proיחידת טחינת הקפה מתכווננת אוטו' למגוון של פולים
לחץ עבודה 19 :בר
ניקוי אוטומטי באדים של מערכת החלב  -מערכת ניקוי חלב אוטומטית
עם ניקוי באדים של מערכת החלב אחרי הכנת משקה בודד
חלקי מערכת הקצפת החלב ניתנים לפירוק ולשטיפה במדיח כלים
מתקן טפטוף נשלף לריקון משאריות  -ניתן לשטיפה במדיח
תכנית אוטומטית להסרת אבנית וניקוי
מיכל פולים בעל מכסה עם אטימה לשימור ארומה עבור עד  500גרם
מידות :ראה שרטוט בעמוד 65
₪ 22,990
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CT636LEW1

מכונת קפה לבנה אוטומטית אינטגרלית 45 ,ס"מ
מכונת קפה בילד-אין אוטומטית  -כוס קפה מושלמת בלחיצה אחת
 - sensoFlow Systemמערכת חימום חדשנית לחימום מהיר במיוחד,
לפינוק מירבי וארומה מושלמת בכל כוס קפה ,בזכות טמפרטורת
ההבשלה האידיאלית
 - aromaPro Conceptמערכת טחינת פולי קפה חדשנית לשמירה על
ארומה טבעית של הפולים והפצתה בזמן הכנת הקפה
הפעלה בלחיצה אחת עבור  -ריסטרטו ,אספרסו ,מקיאטו ,קפה,
קפוצ׳ינו ,לאטה מקיאטו ,קפה לאטה
 - aromaDouble Shotלקפה חזק במיוחד ללא פשרות בארומטיות,
בזכות הפעולה הכפולה המכונה טוחנת ומבשלת את הפולים פעמיים
ניתן להגדיר את טמפ' המשקה בנפרד :קפה ( 3רמות) ,מים חמים ( 4רמות)
כולל מסנן מים BRITA Intenza
מסך  - TFTעם תפריט אינטראקטיבי נוח וצבעוני במגוון שפות
אפשרות  - myCoffeeלשמור את המשקאות האהובים עד ל 8-משתמשים
 - oneTouch DoubleCupהכנת שתי כוסות בו-זמנית עבור כל שילוב
של קפה וחלב
מיכל מים של  2.4ליטר הניתן להוצאה למילוי וניקוי
פתרון גמיש לחלב  -אפשרות להשתמש במיכל החלב המצורף או בכל
מיכל אחר (לדוגמא קרטון החלב)
 - silentCeram Driveמטחנת קפה קראמית שקטה ואיכותית
 - coffeeSensor Proיחידת טחינת הקפה מתכווננת אוטו' למגוון של פולים
לחץ עבודה 19 :בר
ניקוי אוטומטי באדים של מערכת החלב  -מערכת ניקוי חלב אוטומטית
עם ניקוי באדים של מערכת החלב אחרי הכנת משקה בודד
חלקי מערכת הקצפת החלב ניתנים לפירוק ולשטיפה במדיח כלים
מתקן טפטוף נשלף לריקון משאריות  -ניתן לשטיפה במדיח
תכנית אוטומטית להסרת אבנית וניקוי
מיכל פולים בעל מכסה עם אטימה לשימור ארומה עבור עד  500גרם
נעילת בטיחות בפני ילדים
מידות :ראה שרטוט בעמוד 65

₪ 22,990

BI630CNS1 / BI630CNW1

מגירת חימום שחורה  /מגירת חימום לבנה

VB558C0S0

תנור בנוי שחור 90 ,ס"מ

 - BI630CNS1מגירת חימום שחורה
 - BI630CNW1מגירת חימום לבנה

נפח התנור  85ליטר  -מתאים לכמויות גדולות של מזון
 - ecoCleanציפוי ייחודי המפרק שומנים לניקוי קל

מגירת חימום נשלפת להתקנה מתחת לתנור אפייה ,מכונת קפה,
תנור קומפקטי  45ס"מ או באופן בודד

 10תוכניות בישול ואפייה :טורבו אקטיבי ,חום עליון/תחתון ,סחרור
אוויר ,טורבו גריל ,גריל גדול ,גריל קטן ,תוכנית פיצה ,חימום תחתון
בלבד ,הפשרה ,טורבו עדין

 4דרגות חימום בטווח טמפרטורות30°C - 80°C :
מגירה רב תכליתית עם  5אפשרויות שימוש:
התפחת בצק
הפשרה עדינה של מזון קפוא
שמירה על משקאות חמים
חימום מראש של ארוחות חמות לפני הגשה
בישול ואפייה בחום נמוך
משטח חימום מזכוכית מחוסמת
נפח תא המגירה 20 :ליטר
יכולת העמסה של עד  25ק״ג
פתיחת  Push&Pullקלה וטלסקופית
אורך כבל חשמל 1.5 :מ'
צריכת אנרגיה של  0.81קילוואט
מידות :ראה שרטוט בעמוד 65

₪ 5,190

טווח טמפרטורה50°C - 280°C :
שעון אלקטרוני עם צליל התראה
 - lightControlלחצנים מוארים ,תצוגת  LEDנוחה וברורה
מסילות מתפרקות לניקוי יעיל ונוח
תאורה הלוגן פנימית חזקה במיוחד
 - fastPreheatפונקציית חימום מהיר מראש
מבנה פנימי חלק לניקוי קל ויעיל
 - clipRailמסילה טלסקופית הניתנת להזזה ולמיקום בכל
מפלס בתנור
אביזרים 2 :מגשי אמאייל ,רשת
דלת פנימית מזכוכית מלאה
דלת חיצונית ניתנת לפירוק לניקוי קל ויעיל
איוורור  /קירור חזיתי
דירוג אנרגיהA :
מידות :ראה שרטוט בעמוד 65

₪ 12,590

המחירים כוללים מע"מ .ט.ל.ח
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התשוקה לבישול
מעולם לא היתה גדולה יותר
איזורי בישול בשיטת האינדוקציה  -מהירות יותר
אתם יכולים לווסת את האינדוקציה לרמות חום שונות ולהשתמש בלחצן הBoost-
כדי לזרז את תהליך החימום .האינדוקציה מפתחת את החום הרצוי במהירות רבה,
מה שגורם לזמני הבישול להתקצר משמעותית.
בטיחותיות יותר  -כאשר מופעל איזור בישול ללא סיר או מחבת עליו ,סכנת הכוויה
נמוכה יותר  -משום שאיזור הבישול אינו מתחמם כלל .אם אין סיר  -לא נוצר חום.
יותר קלות לניקוי  -משטחי הזכוכית הקראמית מתחממים מעט ,בשל שאריות
החום של תחתיות הסירים או המחבתות .מזון שגלש לא נשרף וסוכר שנשפך לא
נחרך ,מספיק ניגוב קל לניקוי הכיריים.

פסגת הטכנולוגיה במטבח  -חימום במהירות שיא.
סימנס מציגה את פסגת הטכנולוגיה במטבח עם כיריים
אינדוקציה ,כל דגם והתכונות היחודיות לו

חיישן בישול cookingSensor Plus -

אפשרות להוספת חיישן בישול ,המאפשר בישול תוך שליטה
על הטמפרטורה לתוצאות מושלמות.

טכנולוגיית  - powerMove Plusמאפשרת גלישה של
הסירים על גבי הכיריים ,ללא צורך בשינוי עוצמת החום במהלך
הבישול הודות ל 3-אזורים עם רמות חום מוגדרות מראש.

הספק רב יותר - powerBoost :אפשר להגביר את הספק
טבעת הבישול בשיטת האינדוקציה בכ ,50%-באמצעות
פעולת  ,powerBoostכך אפשר להגיע לחיסכון של עד
כ 35%-בעת הבישול ,אפילו כשמבשלים כמויות גדולות.

פיקוד  - dual lightSliderפיקוד נסתר המואר רק בעת
השימוש לשליטה אופטימאלית על הכיריים .הפיקוד מאפשר
שליטה נוחה על עוצמת החום הרצויה ,אפשרות להפעלת
טיימר לכיבוי כל אזורי הבישול בנפרד ובנוסף ,הטיימר יכול
לתפקד כשעון עצר נפרד.
24

 – Home Connectהפעלת הכיריים בכל מקום ובכל עת
מהיום תוכלו לשלוט על פעולת הכיריים שלכם בלחיצת
כפתור .באמצעות אפליקציית  Home Connectתוכלו לבשל
ביתר קלות בביתכם בהפעלה פשוטה דרך הסמאטרפון או
הטאבלט.

 - cookConnect Systemהפעלה ושליטה ישירה על
פעולת קולט האדים באמצעות הכיריים (בדגמים נבחרים).
בעת הפעלת הכיריים ,קולט האדים מתחיל לפעול באופן
אוטומטי ובהתאם לסוג ועוצמת הבישול על הכירה ,הקולט
מגיב בצורה מתאימה.

צג מגע  TFTצבעוני גדול ומרהיב
בעל ממשק הפעלה מתקדם ונוח לשימוש גם בשפה העברית,
מאפשר שליטה מלאה על מגוון הפונקציות בכיריים בצורה
קלה וברורה למשתמש.

פונקציית  - flexMotionזוכרת את הגדרות הבישול שלכם
ומתאימה את עוצמת החום לכלי שהנחתם על הכיריים .לאחר
סיום הבישול ,ניתן לנקות את הכיריים ביתר קלות ,שכן המזון
שגולש אינו נשרף ונדבק לכיריים.
25

כיריים אינדוקציה כל כך מהירות
וגמישות שלא תבינו איך בישלתם קודם
כיריים אינדוקציה עם איזור בישול גמיש לחווית בישול יוצאת דופן
עם מרחב עבודה גדול יותר
איזור בישול גמיש flexInduction -

כיריים מתקדמות ביותר ,עם איזור בישול גמיש .ועכשיו,
כיריים ברוחב  90ס"מ עם שלושה איזורי בישול גמישים,
מעניקות חופש גדול יותר בבישול.
באפשרותכם לעבוד עם שני איזורי בישול שכל אחד מהם ניתן
לפיצול לשני איזורים נפרדים בשליטה נפרדת או לשימוש
כאיזור מאוחד ענק בפיקוד יחיד ואיזור נוסף גמיש.

26

אזור בישול אחד ,אפשרויות רבות ומגוונות .לכל סוגי כלי
הבישול המיועדים לאינדוקציה יש מקום על משטח האינדוקציה
הגמיש :מחבתות גדולות ,מחבתות דגים מוארכות ,פלנצ'ה או
מספר סירים ומחבתות .הכיריים מזהות באופן אוטומטי את
גודל הסירים והמחבתות המונחים על המשטח ואת מיקומם,
וחום יווצר רק במקום שבו הם מונחים .האם יש לכם מחבת
גדולה במיוחד או כמה סירים גדולים וקטנים ,שאינם מתאימים
לשני אזורי הבישול הריבועיים? אין בעיה .באמצעות לחצן
 connectתוכלו לאחד או לבטל בכל עת את שני אזורי החימום
ליחידה אחת בעלת בקרה מרכזית.

גלו נקודת מבט חדשה במטבח:
כיריים אינדוקציה עם קולט אדים מובנה
המערכת החדשה  inductionAirמשלבת את הסטנדרטים
הגבוהים ביותר בבישול עם קולט אדים מובנה מהפכני ומביאה
את תחושה החופש היישר לתוך ביתך .המערכת קלה
להתקנה ומאחדת את הטוב שבשני עולמות :כירת בישול
יוצאת מגדר הרגיל וטכנולוגיית אוורור פורצת דרך .זהו שילוב
מנצח לאינספור אפשרויות מלהיבות לבישול במטבח שלך.
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כיריים אינדוקציה של סימנס
יבוא מיוחד
יש לבדוק
זמינות

יבוא מיוחד
יש לבדוק
זמינות

EX875LX34E

EX875KYW1E

כיריים אינדוקציה עם קולט אדים מובנה 80 ,ס"מ

₪ 18,990
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EX975KXW1E

כיריים אינדוקציה 80 ,ס"מ

כיריים
עיצוב פאזה בשיפוע בחזית ופסי נירוסטה בצדדים ,עם  2אזורי בישול גמיש  flexInduction Plusוקולט מובנה עוצמתי
משטח זכוכית קרמית  highSpeedבעלת מוליכות חום גבוהה
 2אזורי בישול  :flexInductionאזור בישול  40ס"מ על  24ס"מ 3300 ,וואט ( 3700 - Boostוואט)
או  2אזורי בישול מחוברים  20ס"מ על  24ס"מ 2200 ,וואט ( 3700 - Boostוואט)
 17רמות חום
פיקוד מגע כפול  dual lightSliderמאפשר שליטה נוחה ומוארת עבור כל אזורי הבישול ,נסתר כאשר הכיריים כבויות
 fryingSensor Plusבעל  5טמפרטורה שונות המתאימות לכל סוגי הטיגון
 - powerMove Plusמאפשר שליטה אינטואיטיבית בעוצמות החום ללא מגע בפיקוד –  3רמות חום מהנמוכה לגבוהה
באמצעות שינוי מיקום הסיר בלבד
פונקצית  - reStartהמאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים
 - panRecognitionחיישן אוטומטי לזיהוי סירים ומחבתות  -לבטיחות מירבית
 - powerManagementפונקצייה לקביעה מראש של מקסימום צריכת חשמל
מתג הפעלה ראשי לבטיחות
נעילה בטיחותית של הפיקוד
נעילת מקשים לזמן קצוב בעת ניקיון
טיימר כיבוי לכל איזור בישול בנפרד
אפשרות לשימוש כשעון עצר עצמאי ושעון ספירה קדימה
 - cookingSensor Plusחיישן בישול הנצמד לכלי הבישול ומאפשר שליטה מדויקת על טמפרטורת המזון – לרכישה בנפרד*
הספק כללי של הכיריים7400W :
הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי
קולט אדים מובנה
אפשרות לבחור בין שליטה ידנית של המשתמש בקולט לבין שליטה אוטומטית של הכיריים באמצעות חיישן climateControl
המתאים את עוצמת העבודה לכמות האדים
סדרת iQ700
שקט42 / 70dB Min / Max :
עוצמת עבודה 9 :עוצמות עבודה  +תוכנית אינטנסיבית
המשך פעולה אוטומטית  30דקות אחרי כיבוי הכיריים  -לאוויר נקי יותר
עוצמת יניקה מירבית  690מ"ק לשעה לפי תקן EN61591
מנוע ללא פחמים iQdrive
שליטה אוטומטית של הקולט או שליטה ידנית לבחירת המשתמש
 - ClimateControlSensorחיישן ריחות ואדים המווסת את עוצמת היניקה אוטומטית
פתח יניקת האדים מברזל יצוק ומסנן נשלף ,עמידים בהדחה במדיח הכלים
אורך כבל חשמל 1.1 :מטר
יש להוסיף ערכת מיחזור  cleanAirמדגם  HZ381501ברכישה נפרדת במחיר ₪ 2,490
במצב פליטת אוויר יש להוסיף ערכה להוצאת האוויר החוצה מדגם  HZ381401במחיר ₪ 990
מידות :ראה שרטוט בעמוד  ,66יש להיעזר בשרטוטי הבנייה
* - cookingSensorדגם  - HZ39050ברכישה נפרדת ₪ 990

יבוא מיוחד
יש לבדוק
זמינות

כיריים אינדוקציה 90 ,ס"מ

עיצוב פאזה בשיפוע בחזית ופסי נירוסטה בצדדים ,עם  2אזורי
בישול גמיש  flexInductionעם איזורי בישול מורחב לכלים גדולים
במיוחד עד  30ס"מ קוטר

עיצוב פאזה בשיפוע בחזית ופסי נירוסטה בצדדים ,עם  3אזורי
בישול גמיש flexInduction

כיריים אינדוקציה משולב  HomeConnectלשליטה במוצר
מרחוק באמצעות אפליקציה

כיריים אינדוקציה משולב  HomeConnectלשליטה במוצר
מרחוק באמצעות אפליקציה

 – cookConnect systemשליטה על קולט האדים של סימנס
מהכיריים (בדגמי קולטים מתאימים)
משטח זכוכית קרמית  highSpeedבעלת מוליכות חום גבוהה
צג מגע  TFTצבעוני גדול ומרהיב בעל ממשק הפעלה מתקדם ונוח
 2אזורי בישול גמישים  flexZoneהיוצרים  4אזורי בישול:
 40ס"מ על  23ס"מ 3300 ,וואט ( 3700 - Boostוואט) או
 2אזורים  20ס"מ על  23ס"מ 2200 ,וואט ( 3700 - Boostוואט)
 40ס"מ על  23ס"מ 3300 ,וואט ( 3700 - Boostוואט)  2200 ,וואט
( 3700 - Boostוואט)
 - cookingSensor Plusחיישן בישול הנצמד לכלי הבישול ומאפשר
שליטה מדויקת על טמפרטורת המזון – לרכישה בנפרד*

 – cookConnect systemשליטה על קולט האדים של סימנס
מהכיריים (בדגמי קולטים מתאימים)
משטח זכוכית קרמית  highSpeedבעלת מוליכות חום גבוהה
צג מגע  TFTצבעוני גדול ומרהיב בעל ממשק הפעלה מתקדם ונוח
 3אזורי בישול גמישים  flexZoneהיוצרים  5אזורי בישול:
צד שמאל וימין 40 :ס"מ על  24ס"מ 3300 ,וואט ( 3700 - Boostוואט)
או  2אזורים  20ס"מ על  24ס"מ 2200 ,וואט ( 3700 - Boostוואט)
מרכז 30 :ס"מ על  24ס"מ 3300 ,וואט ( 3700 - Boostוואט)  2200 ,וואט
( 3700 - Boostוואט)
 - cookingSensor Plusחיישן בישול הנצמד לכלי הבישול ומאפשר
שליטה מדויקת על טמפרטורת המזון – לרכישה בנפרד*

 - powerMove Plusמאפשר שליטה אינטואיטיבית בעוצמות החום
ללא מגע בפיקוד –  3רמות חום מהנמוכה לגבוהה
אפשרות להפעלת ( Boosterמאיץ) לחימום מהיר במיוחד לכל אזורי הבישול
 fryingSensor Plusבעל  5טמפרטורה שונות המתאימות לכל
סוגי הטיגון
 - panRecognitionחיישן אוטומטי לזיהוי סירים ומחבתות  -לבטיחות מירבית
פונקצית  - reStartהמאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות
לאחר כיבוי הכיריים
מתג הפעלה ראשי לבטיחות
טיימר כיבוי לכל איזור בישול בנפרד
אפשרות לשימוש כשעון עצר עצמאי ושעון ספירה קדימה
נעילה בטיחותית של הפיקוד ,נעילת מקשים לזמן קצוב בעת ניקיון
מחוון חום שיורי דיגיטלי ב 2 -שלבים
הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי
אורך כבל חשמל 1.1 :מ'
הספק כללי7400W :
מידות :ראה שרטוט בעמוד  ,66יש להיעזר בשרטוטי הבנייה בלבד!

 - powerMove Plusמאפשר שליטה אינטואיטיבית בעוצמות החום
ללא מגע בפיקוד –  3רמות חום מהנמוכה לגבוהה
אפשרות להפעלת ( Boosterמאיץ) לחימום מהיר במיוחד לכל אזורי הבישול
 fryingSensor Plusבעל  5טמפרטורה שונות המתאימות לכל
סוגי הטיגון
 - panRecognitionחיישן אוטומטי לזיהוי סירים ומחבתות  -לבטיחות מירבית
פונקצית  - reStartהמאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות
לאחר כיבוי הכיריים
מתג הפעלה ראשי לבטיחות
טיימר כיבוי לכל איזור בישול בנפרד
אפשרות לשימוש כשעון עצר עצמאי ושעון ספירה קדימה
נעילה בטיחותית של הפיקוד ,נעילת מקשים לזמן קצוב בעת ניקיון
מחוון חום שיורי דיגיטלי ב 2 -שלבים
הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי
אורך כבל חשמל 1.1 :מ'
הספק כללי11,100W :
מידות :ראה שרטוט בעמוד  ,66יש להיעזר בשרטוטי הבנייה בלבד!

₪ 14,990

₪ 17,990

* - cookingSensorדגם  - HZ39050ברכישה נפרדת ₪ 990
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יבוא מיוחד
יש לבדוק
זמינות

יבוא מיוחד
יש לבדוק
זמינות

יבוא מיוחד
יש לבדוק
זמינות

יבוא מיוחד
יש לבדוק
זמינות

60

60

EX675LXE3E

EX675JYW1E

כיריים אינדוקציה 60 ,ס"מ

כיריים אינדוקציה 80 ,ס"מ

עיצוב פאזה בשיפוע בחזית ופסי נירוסטה בצדדים ,עם  2אזורי
בישול גמיש  flexInductionעם איזורי בישול מורחב לכלים גדולים
במיוחד עד  30ס"מ קוטר

עיצוב פאזה בשיפוע בחזית ופסי נירוסטה בצדדים ,עם  2אזורי
בישול גמיש  ,flexInductionמגיע עם חיישן cookingSensor

זכוכית כסופה ,עיצוב פאזה בשיפוע בחזית ופסי נירוסטה בצדדים,
עם אזור בישול גמיש flexInduction

דאבל פלקס בעיצוב פנורמה ,עיצוב פאזה בשיפוע בחזית עם פסי
נירוסטה בצדדים

כיריים אינדוקציה משולב  HomeConnectלשליטה במוצר
מרחוק באמצעות אפליקציה

משטח זכוכית קרמית  highSpeedבעלת מוליכות חום גבוהה
פיקוד מגע כפול  dual lightSliderמאפשר שליטה נוחה ומוארת עבור
כל אזורי הבישול ,נסתר כאשר הכיריים כבויות

משטח זכוכית קרמית  highSpeedבעלת מוליכות חום גבוהה
פיקוד קדמי  touchSliderהמאפשר שליטה נוחה ומוארת עבור כל
אזורי הבישול

משטח זכוכית קרמית  - highSpeedבעלת מוליכות חום גבוהה
פיקוד קדמי  touchSliderהמאפשר בחירה נוחה של הטמפרטורה
הרצויה

 2אזורי בישול גמישים  flexZoneהיוצרים  4אזורי בישול:
 38ס"מ על  24ס"מ 3300 ,וואט ( 3700 - Boostוואט) או
 2אזורים  19ס"מ על  24ס"מ 2200 ,וואט ( 3700 - Boostוואט)
 38ס"מ על  24ס"מ 3300 ,וואט ( 3700 - Boostוואט)  2200 ,וואט
( 3700 - Boostוואט)

 5אזורי בישול כולל איזור :flexInduction
שמאל קדמי 18 :ס"מ 1800 ,וואט ( 3100 - Boostוואט) ,
שמאל אחורי 14.5 :ס"מ 1400 ,וואט ( 2200 - Boostוואט) ,
טבעת מרכזית 24 :ס"מ 2200 ,וואט ( 3700 - Boostוואט) ,
איזור פלקס ימין 40 :ס"מ  21ס"מ 3300 ,וואט ( 3700 - Boostוואט) או
 2אזורים  20ס"מ על  21ס"מ 2200 ,וואט ( 3700 - Boostוואט)

 2אזורי בישול  flexInductionהיוצרים  4אזורי בישול:
 21ס"מ על  40ס"מ 3300 ,וואט ( 3700 - Boostוואט) ,
 2200וואט ( 3700 - Boostוואט) 21 ,ס"מ על  40ס"מ 3300 ,וואט
( 3700 - Boostוואט)  2200 ,וואט ( 3700 - Boostוואט)

 - cookingSensor Plusחיישן בישול הנצמד לכלי הבישול ומאפשר
שליטה מדויקת על טמפרטורת המזון

 17רמות חום
אפשרות להפעלת ( Boosterמאיץ) לחימום מהיר במיוחד
חיישן טיגון  - fryingSensorבעל  4טמפרטורה שונות המתאימות
לכל סוגי הטיגון

פונקצית  - reStartהמאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות
לאחר כיבוי הכיריים

פונקצית  - reStartהמאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות
לאחר כיבוי הכיריים

 - panRecognitionחיישן אוטומטי לזיהוי סירים ומחבתות  -לבטיחות
מקסימאלית

 - panRecognitionחיישן אוטומטי לזיהוי סירים ומחבתות  -לבטיחות
מקסימאלית

 - powerManagementקביעה מראש של מקסימום צריכת חשמל
ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים

 - powerManagementקביעה מראש של מקסימום צריכת חשמל
ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים

טיימר כיבוי לכל איזור בישול בנפרד ,אפשרות לשימוש כשעון עצר,
שעון ספירה קדימה
תצוגה של צריכת החשמל
מתג הפעלה ראשי לבטיחות
נעילה בטיחותית של הפיקוד
נעילת מקשים לזמן קצוב בעת ניקיון
אורך כבל חשמל 1.1 :מ'
גובה משטח עבודה מינימלי  30מ"מ
הספק כללי7400W :
הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי
מידות :ראה שרטוט בעמוד  ,66יש להיעזר בשרטוטי הבנייה בלבד!

 – cookConnect systemשליטה על קולט האדים של סימנס
מהכיריים (בדגמי קולטים מתאימים)
משטח זכוכית קרמית  highSpeedבעלת מוליכות חום גבוהה
צג מגע  TFTצבעוני גדול ומרהיב בעל ממשק הפעלה מתקדם ונוח
 2אזורי בישול גמישים  flexZoneהיוצרים  4אזורי בישול:
 38ס"מ על  24ס"מ 3300 ,וואט ( 3700 - Boostוואט) או
 2אזורים  19ס"מ על  24ס"מ 2200 ,וואט ( 3700 - Boostוואט)
 38ס"מ על  24ס"מ 3300 ,וואט ( 3700 - Boostוואט)  2200 ,וואט
( 3700 - Boostוואט)
 17רמות חום
 - cookingSensor Plusחיישן בישול הנצמד לכלי הבישול ומאפשר
שליטה מדויקת על טמפרטורת המזון – לרכישה בנפרד*
 - powerMove Plusמאפשר שליטה אינטואיטיבית בעוצמות החום
ללא מגע בפיקוד –  3רמות חום מהנמוכה לגבוהה
אפשרות להפעלת ( Boosterמאיץ) לחימום מהיר במיוחד לכל אזורי הבישול
 fryingSensor Plusבעל  5טמפרטורה שונות המתאימות לכל
סוגי הטיגון
 - panRecognitionחיישן אוטומטי לזיהוי סירים ומחבתות  -לבטיחות
מקסימאלית
פונקצית  - reStartהמאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות
לאחר כיבוי הכיריים
מתג הפעלה ראשי לבטיחות
טיימר כיבוי לכל איזור בישול בנפרד
אפשרות לשימוש כשעון עצר עצמאי ושעון ספירה קדימה
נעילה בטיחותית של הפיקוד ,נעילת מקשים לזמן קצוב בעת ניקיון
מחוון חום שיורי דיגיטלי ב 2 -שלבים
הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי
אורך כבל חשמל 1.1 :מ'
הספק כללי7400W :
מידות :ראה שרטוט בעמוד  ,66יש להיעזר בשרטוטי הבנייה בלבד!
₪ 9,990
30

EX879FVC1E

כיריים אינדוקציה 60 ,ס"מ

EX275FXB1E

כיריים אינדוקציה 90 ,ס"מ

* - cookingSensorדגם  - HZ39050ברכישה נפרדת ₪ 990

 17רמות חום

 - powerMove Plusמאפשר שליטה אינטואיטיבית בעוצמות החום
ללא מגע בפיקוד –  3רמות חום מהנמוכה לגבוהה
אפשרות להפעלת ( Boosterמאיץ) לחימום מהיר במיוחד לכל אזורי הבישול
 fryingSensor Plusבעל  5טמפרטורה שונות המתאימות לכל
סוגי הטיגון
 - panRecognitionחיישן אוטומטי לזיהוי סירים ומחבתות  -לבטיחות
מקסימאלית
 - powerManagementפונקצייה לקביעה מראש של מקסימום
צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים
פונקצית  - reStartהמאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות
לאחר כיבוי הכיריים
מתג הפעלה ראשי לבטיחות
טיימר כיבוי לכל איזור בישול בנפרד
אפשרות לשימוש כשעון עצר עצמאי ושעון ספירה קדימה
נעילה בטיחותית של הפיקוד ,נעילת מקשים לזמן קצוב בעת ניקיון
מחוון חום שיורי דיגיטלי ב 2 -שלבים
הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי
אורך כבל חשמל 1.1 :מ'
הספק כללי7400W :
מידות :ראה שרטוט בעמוד  ,66יש להיעזר בשרטוטי הבנייה בלבד!

₪ 9,990

טיימר כיבוי לכל איזור בישול בנפרד ,אפשרות לשימוש כשעון עצר,
שעון ספירה קדימה
תצוגה של צריכת החשמל
מתג הפעלה ראשי לבטיחות
נעילה בטיחותית של הפיקוד
נעילת מקשים לזמן קצוב בעת ניקיון
מחוון חום שיורי דיגיטלי ב 2 -שלבים
אורך כבל חשמל 1.1 :מ'
הספק כללי7400W :
הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי
מידות :ראה שרטוט בעמוד  ,66יש להיעזר בשרטוטי הבנייה בלבד!

₪ 12,590

 17רמות חום
אפשרות להפעלת ( Boosterמאיץ) לחימום מהיר במיוחד
חיישן טיגון  - fryingSensor Plusבעל  5טמפרטורה שונות
המתאימות לכל סוגי הטיגון

₪ 13,590

המחירים כוללים מע"מ .ט.ל.ח
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יבוא מיוחד
יש לבדוק
זמינות

יבוא מיוחד
יש לבדוק
זמינות

ET375FUB1E

כיריים דומינו גריל 30 ,ס"מ
ניתנת לשילוב עם כיריים דומינו
ממגוון האפשרויות שבסדרה
מכסה מזכוכית שחורה לכיסוי
כאשר המכשיר לא בשימוש
גריל נשלף מברזל יצוק
לניקוי קל

כיריים דומינו ,אתה קובע איך
נראה משטח הבישול שלך
30

יחידות בישול מודולריות  -התאמה אישית ובעיצוב
תואם למטבח שלך
כדי ליצור את חוויית הבישול המושלמת ,אתם יכולים לבחור
בכיריים דומינו בהתאמה אישית .יחידות הבישול בדומינו
משלימות את סט מוצרי החשמל למטבח ומשתלבות בצורה
הרמונית עם יתר המוצרים.
יחידות הדומינו מציעות מגוון של אפשרויות בישול המהוות
פתרון כולל במטבח לבחירתכם:
כיריים דומינו גז ,כיריים דומינו אינדוקציה ,כיריים דומינו גז
לווק ,כיריים דומינו גריל ברביקיו.

תבנית מנירוסטה לשימוש עם
מים או אבני לבה
תצוגה אלקטרונית
 17רמות חום
אפשרות לשימוש כשעון עצר
עצמאי ,שעון ספירה קדימה
נעילה בטיחותית של הפיקוד
נעילת מקשים לזמן קצוב
בעת ניקיון
מתג הפעלה ראשי לבטיחות
לחצן  - reStartהמאפשר
לשמור הגדרות חימום ל4-
שניות לאחר כיבוי הכיריים
ניקוז מים תחתון
אורך כבל חשמל 1 :מ'
נעילה בטיחותית של הפיקוד
מתג הפעלה ראשי לבטיחות
מידות :ראה שרטוט בעמוד ,67
יש להיעזר בשרטוטי הבנייה
בלבד!

ER3A6BD70L

עם שתי להבות ניתנת לשילוב
עם כיריים דומינו ממגוון
האפשרויות שבסדרה
- stepFlame Technology
טכנולוגיה חדשנית המאפשרת
בחירה בין  9רמות להבה
מדויקות לבישול כמו שף
זכוכית שחורה קראמית
כפתורי חרב
עוצמה מירבית של להבה
קדמית 1.9 :קילוואט
עוצמה מירבית של להבה
אחורית 2.8 :קילוואט

ER3A6AD70L

כיריים דומינו גז 30 ,ס"מ
עם להבה אחת גדולה ,ניתנת
לשילוב עם כיריים דומינו ממגוון
האפשרויות שבסדרה
- stepFlame Technology
טכנולוגיה חדשנית המאפשרת
בחירה בין  9רמות להבה
מדויקות לבישול כמו שף
זכוכית שחורה קראמית
כפתורי חרב
עוצמה  6,000וואט
עיצוב פאזות בשיפוע בחלק
הקדמי והאחורי ,פסי נירוסטה
בצדדים

עיצוב פאזות בשיפוע בחלק
הקדמי והאחורי ובצידי המוצר
תצוגה אלקטרונית
רשתות מברזל יצוק עמידות
לשטיפה במדיח

תצוגה אלקטרונית
רשת מברזל יצוק עמידה
לשטיפה במדיח

חיישני בטיחות – למניעת
דליפת גז
אורך כבל חשמל 1 :מ'

חיישני בטיחות – למניעת
דליפת גז
אורך כבל חשמל 1 :מ'

מידות :ראה שרטוט בעמוד ,67
יש להיעזר בשרטוטי הבנייה
בלבד!

מידות :ראה שרטוט בעמוד ,67
יש להיעזר בשרטוטי הבנייה
בלבד!

₪ 5,990

₪ 5,990

EX375FXB1E

כיריים דומינו אינדוקציה 30 ,ס"מ
 ,flexInductionעיצוב פאזה
בשיפוע בחזית עם פסי נירוסטה
בצדדים
ניתנת לשילוב עם כיריים דומינו
ממגוון האפשרויות שבסדרה
משטח זכוכית קרמית
 - highSpeedבעלת מוליכות
חום גבוהה
איזורי בישול 40 :ס"מ  21ס"מ,
 3300וואט (מירבי  3700וואט) 21
ס"מ 20 ,ס"מ 2200 ,וואט (מירבי
 3700וואט)
פיקוד מגע touchSlider
 17רמות חום ,אפשרות להפעלת
Booster

 – panRecognitionחיישן
אוטומטי לזיהוי סירים ומחבתות
 – powerManagementקביעה
מראש של מקסימום צריכת
חשמל ומניעת חריגה ממקסימום
זה בעת הפעלת הכיריים
פונקצית  - reStartשמירת הגדרות
חימום ל 4-שניות לאחר הכיבוי
 - powerMove Plusמאפשר
שליטה אינטואיטיבית בעוצמות
החום ללא מגע בפיקוד –  3רמות
חום מהנמוכה לגבוהה
טיימר כיבוי לכל אזורי הבישול,
אפשרות לשימוש כשעון עצר
עצמאי ,שעון ספירה קדימה
מתג הפעלה ראשי לבטיחות
נעילה בטיחותית של הפיקוד,
נעילת מקשים לזמן קצוב בנקיון
אורך כבל חשמל 1.1 :מ'
הספק כללי 3700 :ואט
מידות :ראה שרטוט בעמוד ,67
יש להיעזר בשרטוטי הבנייה
בלבד!

₪ 9,990
32

יבוא מיוחד
יש לבדוק
זמינות

כיריים דומינו גז 30 ,ס"מ

יבוא מיוחד
יש לבדוק
זמינות

₪ 9,990

המחירים כוללים מע"מ .ט.ל.ח
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יבוא מיוחד
יש לבדוק
זמינות

יבוא מיוחד
יש לבדוק
זמינות

ER9A6SD70

כיריים גז עם טכנולוגיית stepFlame

לבישול עוצמתי ומדויק

EC9A5TB90

כיריים גז עם טכנולוגיית  90 ,stepFlameס"מ

כיריים גז עם טכנולוגיית  90 ,stepFlameס"מ

מזכוכית קרמית בעיצוב פאזות בשיפועים

בעיצוב נירוסטה עם  6להבות עוצמתיות

 - stepFlame Technologyטכנולוגיה חדשנית המאפשרת
בחירה בין  9רמות להבה מדויקות לבישול כמו שף

 - stepFlame Technologyטכנולוגיה חדשנית המאפשרת
בחירה בין  9רמות להבה מדויקות לבישול כמו שף

תצוגה אלקטרונית
כפתורי חרב
הצתה בכפתור ההפעלה (יד אחת)
רשתות סירים מברזל יצוק ניתנות להדחה במדיח כלים

כפתורי חרב
הצתה בכפתור ההפעלה (יד אחת)
רשתות סירים מברזל יצוק

 5אזורי בישול עם מבער כפול לווק
ימני אחורי :מבער לבישול מהיר  2.8 -קילוואט
שמאל :מבער לווק  6 -קילוואט
מרכזי אחורי :מבער חיסכוני  1.1 -קילוואט
להבה מרכזית :מבער רגיל  1.9 -קילוואט
ימני קדמי :מבער רגיל  1.9 -קילוואט
חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז
אורך כבל חשמל 1.5 :מ'
מידות :ראה שרטוט בעמוד  ,67יש להיעזר בשרטוטי הבנייה בלבד!

 6אזורי בישול
שמאל אחורי :מבער רגיל  1.75 -קילוואט
ימני אחורי :מבער לבישול מהיר  3 -קילוואט
מרכזי אחורי :מבער רגיל  1.75 -קילוואט
להבה מרכזית :מבער חיסכוני  1 -קילוואט
שמאלי קדמי :מבער לווק  5 -קילוואט
ימני קדמי :מבער לווק  5 -קילוואט
חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז
אורך כבל חשמל 1.5 :מ'
מידות :ראה שרטוט בעמוד  ,67יש להיעזר בשרטוטי הבנייה בלבד!

בישול בגז מעולם לא היה מדויק
ומהיר כל כך .עם טכנולוגיית
 stepFlameתוכלו לבשל ב9-
רמות שונות ולבחור את רמת
החום המתאימה בדיוק לתבשיל
שלכם בסיבוב כפתור.
₪ 13,590
34

₪ 10,990

המחירים כוללים מע"מ .ט.ל.ח
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קולטים את הטוב ביותר
כאשר נכנסים למטבח שכולו מעוצב במיטב מוצרי
סימנס לא ברור האם מדובר במוצרי חשמל או
בפריטי עיצוב .האמת היא שגם וגם .קולטי האדים
של סימנס משדרגים את עיצוב המטבח ומשתלבים
בהרמוניה עם התנור ,המדיח וסט המוצרים .כמו בכל
מוצרי סימנס ,פאנל הפיקוד של קולטי האדים פשוט
וקל להפעלה ולשימוש ,עם תצוגה אינטראקטיבית
מוארת וברורה לכל משתמש.
קולטי האדים של סימנס בעלי מגוון חידושים
טכנולוגיים ,כל דגם והתכונות הייחודיות לו .תוכלו
לבחור מבין מגוון עיצובים חדשים ומרהיבים למראה
מודרני ועכשווי במטבח .למשל ,קולט מעלית
שמותקן על משטח העבודה המשתלב בצורה
הרמונית עימו ,כאשר הקולט אינו בשימוש ניתן
להורידו ובזמן הבישול ניתן להעלותו .בעת הבישול
יכול לשמש גם כמדף לתבלינים .כמו כן ,קיים במגוון
קולט אדים להתקנה מעל "אי" במטבח.

מגוון חידושים טכנולוגיים ,כל דגם והיתרונות היחודיים לו

 – Home Connectהפעלת קולט האדים בכל מקום ובכל עת
מהיום תוכלו לשלוט על קולט האדים שלכם בלחיצת כפתור.
באמצעות אפליקציית  Home Connectתוכלו לבשל ולאוורר תוך
כדי את המטבח ,בהפעלה פשוטה דרך הסמאטרפון או הטאבלט.

 - cookConnect Systemהפעלה ושליטה ישירה על
פעולת קולט האדים באמצעות הכיריים.
פונקציית Run-On

לניקוי מקסימאלי של אוויר המטבח ,פעולת האיוורור ממשיכה
אוטומטית גם לאחר כיבוי המכשיר (עד  10דקות) ,זאת כדי
לאפשר הרחקה של ריחות הבישולים ולסביבה נקייה ונעימה.
מנוע שקט וייחודי Energy efficiency motor -

המנועים בקולטי האדים של סימנס נועדו לביצועים גבוהים
תוך שמירה על שקט עבודה מפתיע.
המנוע הייחודי של קולט האדים פועל בטכנולוגיה חדשנית
המאפשרת את אריכות החיים שלו .המנוע עובד באמצעות
מגנט קבוע ,למניעת חיכוך ,דבר הנועד למקסם את עוצמת
המנוע תוך פעולה שקטה וחסכונית בחשמל.
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 - climateControlחיישן ריחות ואדים
מווסת את עוצמת היניקה אוטומטית לפי הצורך ,ללא צורך
בהתערבות המשתמש .הודות לשאיבת האדים ההיקפית
בקולטי האדים של סימנס ,קולט האדים סופג שומנים מתוך
אדי הבישול .הפילטר ניתן להחלפה בקלות ,ונקיון המכסה קל
ונוח משום שניתן להכניסו למדיח הכלים.

תאורת  LEDחזקה  -לראות מצוין את מה שמתבשל
קולטי האדים של סימנס מצוידים בגופי תאורת  LEDחזקים
המאירים על משטח העבודה ומחזיקים מעמד לאורך זמן,
לנוחות מירבית בעת הבישול.

 - emotionLight Proמאיר את המטבח
תאורה היקפית מסביב לקולט האדים בצבעים משתנים,
המשרה אווירה נעימה עבורך.
קצב יניקת האוויר של קולטי האדים נמדד עפ"י תקן אירופאי  :EN61591תקן אירופאי זה בא להסדיר את נושא עוצמות היניקה בקולטי אדים .קצב היניקה המציין בהתייחס
לתקן זה הוא לאחר התקנה עם צנרת באורך  1.3מטר כולל כיפוף של  90מעלות באמצע ובשימוש צנרת בקוטר  150מ"מ .כל סטייה משימוש זה עשויה להפחית או להגביר את
קצב היניקה .דרוש מספק הקולטים שלך את הנתונים בהתאם לתקן זה.
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קולטי האדים של סימנס
יבוא
מיוחד

יש לבדוק
זמינות

Extrem silent

Extrem silent

LC97FVW20

LC97FVW60

קולט אדים צמוד קיר מזכוכית שחורה 90 ,ס"מ
בעיצוב שטוח

קולט אדים צמוד קיר מזכוכית לבנה 90 ,ס"מ
בעיצוב שטוח

משולב  HomeConnectלשליטה במוצר מרחוק באמצעות אפליקציה

משולב  HomeConnectלשליטה במוצר מרחוק באמצעות אפליקציה

סדרת
שקט43 / 57dB Min / Max :
פיקוד  touchControlלשליטה בתאורה ולבחירת דרגת העבודה
עוצמת עבודה 3 :דרגות עבודה  2 +תוכניות אינטנסיביות
 – Run Onפעולת האיוורור ממשיכה אוטומטית עד  10דקות
לאחר סיום הבישול וכיבוי הקולט
 - cookConnect Systemשליטה בקולט האדים דרך הכיריים
 2גופי תאורת  LEDחזקה וחסכונית בעוצמה של  ,3Wבהירה במיוחד
על משטח העבודה
 - emotionLightProתאורה היקפית בצבעים משתנים
 - climateControlSensorחיישן ריחות ואדים המווסת את עוצמת
היניקה אוטומטית
 – SoftLightתאורה רכה ונעימה לעבודה ללא אפקט סינוור
פילטר ממתכת סופח שומנים ,ניתן לניקוי במדיח כלים
מסנן נירוסטה מתפרק ,ניתן לניקוי במדיח כלים
מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים
עוצמת יניקה  730מ"ק לשעה לפי תקן EN61591

סדרת
שקט43 / 57dB Min / Max :
פיקוד  touchControlלשליטה בתאורה ולבחירת דרגת העבודה
עוצמת עבודה 3 :דרגות עבודה  2 +תוכניות אינטנסיביות
 – Run Onפעולת האיוורור ממשיכה אוטומטית עד  10דקות
לאחר סיום הבישול וכיבוי הקולט
 - cookConnect Systemשליטה בקולט האדים דרך הכיריים
 2גופי תאורת  LEDחזקה וחסכונית בעוצמה של  ,3Wבהירה במיוחד
על משטח העבודה
 - emotionLightProתאורה היקפית בצבעים משתנים
 - climateControlSensorחיישן ריחות ואדים המווסת את עוצמת
היניקה אוטומטית
 – SoftLightתאורה רכה ונעימה לעבודה ללא אפקט סינוור
פילטר ממתכת סופח שומנים ,ניתן לניקוי במדיח כלים
מסנן נירוסטה מתפרק ,ניתן לניקוי במדיח כלים
מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים
עוצמת יניקה  730מ"ק לשעה לפי תקן EN61591

 3אפשרויות התקנה:
התקנה במצב יניקה עם ארובה
הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור ללא צורך במסנן פחם

 3אפשרויות התקנה:
התקנה במצב יניקה עם ארובה
הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור ללא צורך במסנן פחם

התקנה במצב מיחזור אוויר עם ארובה
סינון האוויר ע"י פילטרים והחזרתו לחלל המטבח
יש לרכוש בנפרד ערכת מיחזור מדגם LZ10AFU00

התקנה במצב מיחזור אוויר עם ארובה
סינון האוויר ע"י פילטרים והחזרתו לחלל המטבח
יש לרכוש בנפרד ערכת מיחזור מדגם LZ10AFU00

התקנה במצב מיחזור אוויר ללא ארובה
סינון האוויר ע"י פילטרים והחזרתו לחלל המטבח
יש לרכוש בנפרד ערכת מיחזור מדגם LZ10AFT00

התקנה במצב מיחזור אוויר ללא ארובה
סינון האוויר ע"י פילטרים והחזרתו לחלל המטבח
יש לרכוש בנפרד ערכת מיחזור מדגם LZ10AFT00

עבור מצב מיחזור אוויר ,ניתן לרכוש בנפרד מסנן פחם פעיל להחלפה
פעם בשנה מדגם LZ10AFA00
קוטר צינור פליטת האדים  120/150מ"מ
אורך כבל חשמל 1.3 :מטר
מידות :ראה שרטוט בעמוד  ,68יש להיעזר בשרטוטי הבנייה

עבור מצב מיחזור אוויר ,ניתן לרכוש בנפרד מסנן פחם פעיל להחלפה
פעם בשנה מדגם LZ10AFA00
קוטר צינור פליטת האדים  120/150מ"מ
אורך כבל חשמל 1.3 :מטר
מידות :ראה שרטוט בעמוד  ,68יש להיעזר בשרטוטי הבנייה

₪ 7,990

₪ 7,990

iQ700
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יבוא
מיוחד

יש לבדוק
זמינות

iQ700

ערכות סחרור
LZ10AFU00

LZ10AFT00

ערכת סיחרור להתקנה ללא
ארובה
₪ 500
LZ10AFA00

LZ29IDP00

ערכת סיחרור להתקנה עם
ארובה

מסנן פחם

₪ 1,790

מסנן פחם cleanAir

₪ 1,490
LZ57600

ערכת סיחרור cleanAir
₪ 390

ערכת סיחרור cleanAir

₪ 670
LZ57300

LZ29IDQ00

₪ 1,290
LZ56200

ערכת סיחרור cleanAir
₪ 1,790

פילטר cleanAir
₪ 790

המחירים כוללים מע"מ .ט.ל.ח
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יבוא
מיוחד

90

יבוא
מיוחד

יש לבדוק
זמינות

יבוא
מיוחד

יש לבדוק
זמינות

יבוא
מיוחד

יש לבדוק
זמינות

יש לבדוק
זמינות
37

Extrem silent

Extrem silent

LC98BA572

קולט אדים צמוד קיר מנירוסטה 90 ,ס״מ
בעיצוב BOX
סדרת
שקט46 / 55dB Min / Max :
פיקוד  touchControlלשליטה בתאורה ולבחירת  7אפשרויות
דרגת עבודה
עוצמת עבודה 3 :דרגות עבודה  2 +תוכניות אינטנסיביות
 – Run Onפעולת האיוורור ממשיכה אוטומטית עד  10דקות
לאחר סיום הבישול וכיבוי הקולט
iQ700

 3גופי תאורת  LEDחזקה וחסכונית בעוצמה של  ,3Wבהירה במיוחד
על משטח העבודה
 – Dimmerלעמעום התאורה ונוחות בזמן הבישול
 – SoftLightתאורה רכה ונעימה לעבודה ללא אפקט סינוור
מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי ,לזרימת אוויר
אופטימלית ושקטה
פילטר ממתכת סופח שומנים ,ניתן לניקוי במדיח כלים
מסנן נירוסטה מתפרק ,ניתן לניקוי במדיח כלים
התראה בעת רוויה של פילטר הפחם (בהתקנה במיחזור אוויר)
מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים
עוצמת יניקה  860מ"ק לשעה לפי תקן EN61591
מתאים להתקנה במצב פליטת אוויר החוצה ,על מנת להתקין במצב
מיחזור אוויר יש לרכוש בנפרד ערכת מיחזור אוויר מדגם ,LZ53450
הערכה כוללת מסנן פחם פעיל
מסנן פחם פעיל להחלפה מדגם
קוטר צינור פליטת האדים  120/150מ"מ
אורך כבל חשמל 1.3 :מטר
מידות :ראה שרטוט בעמוד  ,68יש להיעזר בשרטוטי הבנייה
LZ53451

₪ 10,290
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LF91BA582

קולט אדים אי מנירוסטה 90 ,ס״מ
בעיצוב BOX
סדרת
שקט41 / 63dB Min / Max :
פיקוד  touchControlלשליטה בתאורה ולבחירת  7אפשרויות
דרגת עבודה
עוצמת עבודה 3 :דרגות עבודה  2 +תוכניות אינטנסיביות
 – Run Onפעולת האיוורור ממשיכה אוטומטית עד  10דקות
לאחר סיום הבישול וכיבוי הקולט
עיצוב תאורה לבן  /כחול
 4גופי תאורת  LEDחזקה וחסכונית בעוצמה של  ,3Wבהירה במיוחד
על משטח העבודה
 – Dimmerלעמעום התאורה ונוחות בזמן הבישול
 – SoftLightתאורה רכה ונעימה לעבודה ללא אפקט סינוור
 - ClimateControlSensorחיישן ריחות ואדים המווסת את
עוצמת היניקה אוטומטית
iQ700

מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי ,לזרימת אוויר
אופטימלית ושקטה
פילטר ממתכת סופח שומנים ,ניתן לניקוי במדיח כלים
מסנן נירוסטה מתפרק ,ניתן לניקוי במדיח כלים
התראה בעת רוויה של פילטר הפחם (בהתקנה במיחזור אוויר)
מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים
עוצמת יניקה  710מ"ק לשעה לפי תקן EN61591
מתאים להתקנה במצב פליטת אוויר החוצה ,על מנת להתקין במצב
מיחזור אוויר יש לרכוש בנפרד ערכת מיחזור אוויר מדגם ,LZ53850
הערכה כוללת מסנן פחם פעיל
מסנן פחם פעיל להחלפה מדגם
קוטר צינור פליטת האדים  120/150מ"מ
אורך כבל חשמל 1.3 :מטר
מידות :ראה שרטוט בעמוד  ,68יש להיעזר בשרטוטי הבנייה
LZ53451

₪ 13,990

LD97DBM60

LF31IVV60

קולט אדים מעלית 90 ,ס״מ

קולט אדים אי שחור 37 ,ס"מ
בעיצוב קוביה
משולב  HomeConnectלשליטה במוצר מרחוק באמצעות אפליקציה
סדרת
שקט56 / 69dB Min / Max :
פיקוד  touchControlלשליטה בתאורה ולבחירת דרגת העבודה
עוצמת עבודה 3 :דרגות עבודה  2 +תוכניות אינטנסיביות
 – Run Onפעולת האיוורור ממשיכה אוטומטית עד  10דקות
לאחר סיום הבישול וכיבוי הקולט
 - cookConnect Systemשליטה בקולט האדים דרך הכיריים
 4גופי תאורת  LEDחזקה וחסכונית בעוצמה של  ,3Wבהירה במיוחד
על משטח העבודה
 – Dimmerלעמעום התאורה ונוחות בזמן הבישול
 – SoftLightתאורה רכה ונעימה לעבודה ללא אפקט סינוור
 - climateControlSensorחיישן ריחות ואדים המווסת את עוצמת
היניקה אוטומטית
iQ700

מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי ,לזרימת אוויר
אופטימלית ושקטה
פילטר ממתכת סופח שומנים ,ניתן לניקוי במדיח כלים
מסנן נירוסטה מתפרק ,ניתן לניקוי במדיח כלים
התראה בעת רוויה של פילטר הפחם (בהתקנה במיחזור אוויר)
מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים
עוצמת יניקה  510מ"ק לשעה לפי תקן EN61591
מצב התקנה  -מיחזור אוויר בלבד

 - Downdraftקולט מעלית ייחודי המשתלב באופן מושלם
במטבח ,מותאם לעיצוב סדרת מוצרי היוקרה של סימנס
סדרת
שקט:
לחצני  touchControlמוארים
עוצמת עבודה 3 :דרגות עבודה  2 +תוכניות אינטנסיביות
חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור  5או  10דקות
לאיוורור מיירבי של החדר
תאורת  LEDעל משטח העבודה ,חזקה וחסכונית בעוצמה של 7W
פילטר ממתכת סופח שומנים ,ניתן לניקוי במדיח כלים
מסנן נירוסטה מתפרק ,ניתן לניקוי במדיח כלים
מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים
עוצמת יניקה  750מ"ק לשעה לפי תקן EN61591
iQ700

43 / 62dB Min / Max

אפשרות להתקנה במצב יניקה  -הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור
או למיחזור אוויר  -סינון האוויר על ידי פילטרים והחזרתו לחלל האוויר
ערכת מיחזור מדגם  LZ29IDP00נמכרת בנפרד
מסנן פחם פעיל להחלפה פעם בשנה מדגם
מידות :ראה שרטוט בעמוד  ,69יש להיעזר בשרטוטי הבנייה
LZ29IDQ00

אפשרות להתקנה במצב מיחזור אוויר בלבד (סינון האוויר על ידי מסנן
פחם והחזרתו למטבח) מסופק עם מסנן פחם ,ניתן לרכוש מסנן פחם
להחלפה אחת לשנה מדגם LZ56200
מידות :ראה שרטוט בעמוד  ,69יש להיעזר בשרטוטי הבנייה

₪ 9,990

₪ 20,590
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ההחלטה הכי מבריקה שלך
מדיחי סימנס עם מגוון חידושים טכנולוגיים,
כל דגם והחידושים הייחודים לו ,למראה
הרמוני במטבח ולתוצאות הדחה מבריקות.

מדיחי היוקרה של סימנס ,מביאים לתהליך הדחת
הכלים בשורות טכנולוגיות מהפכניות המשפיעות
על איכות ההדחה ,תוצאות ההדחה ,הטענת הכלים
והוצאתם מהמדיח.
מדיחי  iQ700בעלי טכנולוגיות חדשניות כמו מפלס שלישי
לסכו"ם ,מינרל זיאוליט לייבוש אופטימלי ,פתיחת דלת
במגע בלבד  openAssistוטכנולוגיית  timeLightהמקרינה
על גבי הרצפה את הזמן הנותר לסיום ,לנוחות מירבית
ולעיצוב מושלם במטבח .שקטים במיוחד בזמן הפעולה,
וחסכוניים בצריכת מים וחשמל.

tabCounter

פונקצית מונה הטבליות ,מתריעה לפני שנדרש מילוי
מחדש של מלאי הטבליות.
easyStart

באמצעות האפליקציה תוכלו לקבל המלצה לתוכנית
המתאימה ביותר עבור הכלים שלכם.
remoteDiagnostics

שירות וזיהוי תקלה מרחוק באמצעות חיבור ישיר
לשירות הלקוחות ,מאפשר ליהנות משירות יעיל ומהיר.

 - varioDrawer Plusמפלס שלישי לסכו"ם וכלים קטנים
יותר מקום וגמישות לסכו"ם ולכלי מטבח קטנים במפלס
השלישי .הודות לדפנות החדשות הנפתחות מטה בסלסלת
המפלס השלישי החדשה ,כלי מטבח קטנים מונחים בנוחות
בגומחות הנפתחות בצידי הסלסלה.

 - varioHingeגמישות מקסימלית בהתקנה
הפתרון האופטימאלי עבור מדיח אינטגרלי מלא לפערים
בין חיפוי המטבח ,סוקל נמוך ושיש גבוה .במדיחים בעלי
 ,varioHingeהחיפוי האינטגרלי נע מעט למעלה כאשר דלת
המדיח נפתחת .פתרון זה מאפשר סוקל מינימלי של  5ס"מ
בלבד – לקבלת מראה הרמוני במטבח.

חצי זמן varioSpeed Plus -

מדיח הכלים החכם של סימנס עם אפליקציית
 Home Connectלשליטה במוצר מרחוק
תוכלו להפעיל את המדיח בלחיצת כפתור גם אם אתם כלל
לא לידו ולתזמן מתי התוכנית תתחיל לפעול או מתי תסיים.
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 - Intensive Zoneאיזור ניקוי מוגבר
עוצמת ניקוי מיטבית באמצעות לחצן  ,intensiveZoneלשטיפה
עוצמתית בלחץ מים מוגבר ובטמפרטורות גבוהות יותר .בלי
חשש ,אתם יכולים להכניס למדיח בו זמנית סירים ומחבתות
מלוכלכים מאד ,יחד עם כוסות זכוכית דקיקות ושבירות.

אם אתם רוצים לבצע הדחה מהירה יותר ,בחרו בתכנית
ההדחה ואז לחצו על לחצן חצי הזמן .varioSpeed Plus
זה כל מה שנדרש לעשות ,על מנת לקצר בעד כ 66% -את
זמן ההדחה .התצוגה תראה מיד עדכון של הזמן הנותר לסיום
ההדחה .קיצור זמן ההדחה אינו פוגע בתוצאות הסופיות
שתהיינה אופטימליות :כלים נקיים ויבשים לחלוטין.
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מדיחי הכלים האינטגרליים של סימנס
Hygiene Plus

תוכנית היגיינית Hygiene Plus -

תוכנית זו המצויה בחלק מן הדגמים ,מאפשרת הדחה היגיינית
משום שהיא מסירה חלק ניכר מהבקטריות והחיידקים
שעל הכלים .ע"י העלאת הטמפרטורה בתהליך השטיפה
והייבוש לדרגת חום של מעל לכ 70-מעלות .תוכנית היגיינית
המתאימה לניקוי של כלים המחייבים טיפול מיוחד כמו
בקבוקים של תינוקות או קרשי חיתוך.

משתי הסלסלות קיימות  6שורות של מחיצות מתקפלות,
המאפשרות לפנות יותר מקום עבור כלים גדולים כמו קערות
וסירים ,מאחר שעומקה של הסלסלה גדול יותר.
ידיות מיוחדות הממוקמות בסלסלות העליונות והתחתונות
מקלות על משיכתן החוצה לשם הנחת והוצאת הכלים.
בדגמים אלו ניתן לכוון את גובה הסלסלה העליונה לנוחיותכם
לשלושה גבהים אפשריים באמצעות ידיות אחיזה בצדדים.

® - Zeolithטכנולוגיית זיאוליט
ייבוש אופטימלי וכלים מבריקים בצריכת אנרגיה נמוכה
במיוחד .המינרל הטיבעי זיאוליט סופח אליו את הלחות
מהכלים ומייצר ייבוש יעיל ומהיר .בתהליך הייבוש מתבצע
סחרור של האוויר במדיח ,האוויר הלח נספג במינרל וחוזר
חזרה לתוך המדיח בצורה של אוויר יבש וחם .כך מוגבר
תהליך הייבוש ומתאפשר חיסכון משמעותי באנרגיה .בשימוש
במינרל הזיאוליט ,צריכת האנרגיה חסכונית במיוחד .המינרל
מחזיק מעמד לאורך זמן ,ללא צורך בתחזוקה וממוקם במיכל
נפרד בתחתית.
 - timeLightלהיות מעודכן כל הזמן
הקרנה גרפית ייחודית על הרצפה של הזמן הנותר לסיום
התוכנית .ההקרנה כוללת גם מידע אודות מצב התוכנית
Shine&Dry
והפונקציות הפועלות .חידוש טכנולוגי ייחודי זה של סימנס
במדיחים עם מינרל הזיאוליט ניתן גם לייבש בצורה מושלמת
כלי פלסטיק שבד"כ מתייבשים מאוד לאט .בלחיצה על הלחצן מאפשר נוחות שימוש מירבית כך שמרגע הפעלת התוכנית
החדש  ,Shine&Dryתהליך הייבוש מתארך ומוקדשת תשומת ניתן לראות בבהירות על גבי הרצפה ,בכל רגע נתון ,מתי
לב מיוחדת לשלב ההברקה .לחצן זה מאפשר ייבוש אופטימלי התוכנית עתידה להסתיים ולתכנן את הזמן בהתאם.
וכלים מבריקים במיוחד.

יותר קיבולת ויותר גמישות בסידור הכלים -
varioFlexPlus

מבנה הסלסלות החדשות  varioFlexPlusמאפשר סוג חדש
של נוחות וגמישות מקסימלית לסידור הכלים במדיח .לדוגמא:
בזכות מדף הכוסות ניתן לסדר בסלסלה התחתונה עד
 12כוסות יין ועוד  6בסלסלה העליונה .בנוסף ,בכל אחת
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SN778D86TE
מדיח כלים אינטגרלי מלא רחב 60 ,ס״מ ,מסדרת iQ700
מדיח כלים אינטגרלי משולב  HomeConnectלשליטה במוצר מרחוק באמצעות אפליקציה ופתיחת דלת חשמלית openAssist
 – tabCounterפונקצית מונה הטבליות ,מתריעה לפני שנדרש מילוי מחדש של מלאי הטבליות
 – easyStartבאמצעות האפליקציה תוכלו לקבל המלצה לתוכנית המתאימה ביותר עבור הכלים שלכם
 – remoteDiagnosticsשירות וזיהוי תקלה מרחוק באמצעות חיבור ישיר לשירות הלקוחות ,מאפשר ליהנות משירות יעיל ומהיר
קיבולת 13 :מערכות כלים  /צריכת מים 9.5 :ליטר  /ציוני אנרגיהAAA :
חרישי 42dB :בלבד! (בתכנית השקטה )40dB

 8תוכניות :אינטנסיבית  ,70°אוטומטית  ,45°-65°חסכונית  ,50°שקטה  ,50°קצרה  ,60°כוסות  ,40°מהירה  ,45°קדם שטיפה
 5לחצנים – remoteStart :שליטה מרחוק – intensiveZone ,איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה – varioSpeed Plus ,להדחת מדיח
מלא בכלים בחצי הזמן – Hygiene Plus ,לניקוי הכלים בחום מוגבר ואידיאלי לבקבוקי תינוקות או קרשי חיתוך – shine&Dry ,להברקה
וייבוש מיוחד של כלי זכוכית
 - machineCareתוכנית נוספת ייחודית לשמירה על המדיח
 – Zeolithמינרל מיוחד הנמצא במערכות המדיח אשר מסייע בתהליך הייבוש ,לקבלת תוצאות מיטביות ובחסכון משמעותי בחשמל
 - DosageAssistמערכת בקרת מינון לטבליה
 – iQdriveמנוע ללא פחמים
מערכת חיישנים הכוללת – aquaSensor :חיישן צלילות/עכירות המים לקבלת תוצאות מיטביות וחסכון בחשמל ובמים – loadSensor ,חיישן
העמסה להשלמה אוטומטית של מים שנאגרו בטעות בתוך כלים
מנגנון “3in1 ultimate״ :זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה (טבליה ,נוזל ,אבקה) והתאמת תהליך הניקוי – לתוצאות הדחה מושלמות בכל חומר הדחה שתבחרו
 Heat Exchangerמחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה
פנל פיקוד עילי נסתר (שחור) ,הכולל תצוגת  TFTצבעונית ,שעון דיגיטלי ולחצני הפעלה metalTouch
 – emotionLight Proתאורה פנימית בגוון כחול ,המאירה את כל תא ההדחה
משמיע צליל בסיום התוכנית – ניתן לוסת את העוצמה או לבטל
 – infoLightנקודת אור כחולה המוקרנת לרצפה לחיווי כשהמדיח פועל
טיימר להפעלה מאוחרת  -עד  24שעות
 - openAssistפתיחת דלת חשמלית ,בלחיצה קלה וללא צורך בידית .שילוב מושלם וחדשני עם ארונות המטבח המודרני
 - varioDrawer Plusמפלס שלישי משופר לסכו״ם ,כלי ששת וכוסות אספרסו הכולל מחיצות מתקפלות ומתכווננות
סלסלות  VarioFlex Proבעלות קיבולת וגמישות רבה יותר ,עם נקודות מגע כחולות לייבוש מרבי
סלסלה עליונה  Rackmaticמתכווננת ל 3-גבהים ע״י ידיות אחיזה בצידי הסלסלה
 3הסלסילות נעות על מסילות טלסקופיות נוחות לשימוש
 6מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה ו 8-בתחתונה
 2מדפים לכוסות ומתקן לכוסות זכוכית בסלסלה התחתונה
 – AquaStop 24/7מנגנון הגנה בפני הצפה  24שעות ביממה
 - varioHingeגמישות מקסימלית בהתקנה ,סוקל מינימלי של  5ס"מ בלבד – למראה הרמוני במטבח
מידות :ראה שרטוט בעמוד 69
₪ 11,990
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SR656X01TE
מדיח כלים אינטגרלי מלא צר 45 ,ס״מ ,מסדרת iQ500

SN658X06TE
מדיח כלים אינטגרלי מלא רחב 60 ,ס״מ ,מסדרת iQ500

מדיח כלים אינטגרלי משולב  HomeConnectלשליטה במוצר מרחוק באמצעות אפליקציה
 – tabCounterפונקצית מונה הטבליות ,מתריעה לפני שנדרש מילוי מחדש של מלאי הטבליות
 – easyStartבאמצעות האפליקציה תוכלו לקבל המלצה לתוכנית המתאימה ביותר עבור הכלים שלכם
 – remoteDiagnosticsשירות וזיהוי תקלה מרחוק באמצעות חיבור ישיר לשירות הלקוחות ,מאפשר ליהנות משירות יעיל ומהיר
קיבולת 14 :מערכות כלים  /צריכת מים 9.5 :ליטר  /ציוני אנרגיהAAA :
חרישי 42dB :בלבד! (בתכנית השקטה )40dB
 8תוכניות :אינטנסיבית  ,70°אוטומטית  ,45°-65°חסכונית  ,50°שקטה  ,50°קצרה  ,60°כוסות  ,40°מהירה  ,45°קדם שטיפה
 4לחצנים :שליטה מרחוק – intensiveZone ,איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה – varioSpeed Plus ,להדחת מדיח מלא בכלים בחצי הזמן,
 – shine&Dryלהברקה וייבוש מיוחד של כלי זכוכית
 - machineCareתוכנית נוספת ייחודית לשמירה על המדיח
 – Zeolithמינרל מיוחד הנמצא במערכות המדיח אשר מסייע בתהליך הייבוש ,לקבלת תוצאות מיטביות ובחסכון משמעותי בחשמל
 - DosageAssistמערכת בקרת מינון לטבליה
 – iQdriveמנוע ללא פחמים
מערכת חיישנים הכוללת – aquaSensor :חיישן צלילות/עכירות המים לקבלת תוצאות מיטביות וחסכון בחשמל ובמים – loadSensor ,חיישן העמסה
להשלמה אוטומטית של מים שנאגרו בטעות בתוך כלים
מנגנון “3in1 ultimate״ :זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה (טבליה ,נוזל ,אבקה) והתאמת תהליך הניקוי – לתוצאות הדחה מושלמות בכל חומר הדחה שתבחרו
 Heat Exchangerמחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה
פנל פיקוד עילי נסתר (שחור) ,הכולל תצוגת  TFTצבעונית ,שעון דיגיטלי ולחצני הפעלה metalTouch
משמיע צליל בסיום התוכנית – ניתן לוסת את העוצמה או לבטל
 – timeLightהקרנת גרפית על הרצפה של הזמן הנותר לסיום ,מצב התוכנית ופונקציות פועלות
טיימר להפעלה מאוחרת  -עד  24שעות
 - varioDrawer Plusמפלס שלישי משופר לסכו״ם ,כלי ששת וכוסות אספרסו הכולל מחיצות מתקפלות ומתכווננות
סלסלות  VarioFlex Proבעלות קיבולת וגמישות רבה יותר ,עם נקודות מגע כחולות לייבוש מירבי
סלסלה עליונה  Rackmaticמתכווננת ל 3-גבהים ע״י ידיות אחיזה בצידי הסלסלה
 6מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה ו 8-בתחתונה
 2מדפים לכוסות ומתקן לכוסות זכוכית בסלסלה התחתונה
 – AquaStop 24/7מנגנון הגנה בפני הצפה  24שעות ביממה
נעילת בטיחות בפני ילדים
מידות :ראה שרטוט בעמוד 69

₪ 10,990
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מדיח כלים אינטגרלי צר עם ייבוש באמצעות Zeolith
קיבולת 10 :מערכות כלים  /צריכת מים 9.5 :ליטר  /ציוני אנרגיהAAA :
חרישי 43dB :בלבד! (בתכנית השקטה )41dB

 6תוכניות :אינטנסיבית  , 70°אוטומטית  ,45°-65°חסכונית  ,50°שקטה  ,50°קצרה  ,60°כוסות 40°
 3לחצנים – intensiveZone :איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה – varioSpeed Plus ,להדחת מדיח מלא בכלים בחצי הזמן,
 – shine&Dryלהברקה וייבוש מיוחד של כלי זכוכית
 - machineCareתוכנית נוספת ייחודית לשמירה על המדיח
 – Zeolithמינרל מיוחד הנמצא במערכות המדיח אשר מסייע בתהליך הייבוש ,לקבלת תוצאות מיטביות ובחסכון משמעותי בחשמל
 - DosageAssistמערכת בקרת מינון לטבליה
 – iQdriveמנוע ללא פחמים
 – DuePowerממטרה עליונה כפולה לעוצמת ניקוי מושלמת
מערכת חיישנים הכוללת – aquaSensor :חיישן צלילות/עכירות המים לקבלת תוצאות מיטביות וחסכון בחשמל ובמים – loadSensor ,חיישן
העמסה להשלמה אוטומטית של מים שנאגרו בטעות בתוך כלים
מנגנון “3in1 ultimate״ :זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה (טבליה ,נוזל ,אבקה) והתאמת תהליך הניקוי – לתוצאות הדחה מושלמות בכל חומר
הדחה שתבחרו
 Heat Exchangerמחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה
פנל פיקוד עילי נסתר
 – emotionLightתאורה פנימית בגוון כחול
משמיע צליל בסיום התוכנית – ניתן לוסת את העוצמה או לבטל
 – timeLightהקרנת גרפית על הרצפה של הזמן הנותר לסיום ,מצב התוכנית ופונקציות פועלות
טיימר להפעלה מאוחרת  -עד  24שעות
 - varioDrawer Plusמפלס שלישי משופר לסכו״ם ,כלי ששת וכוסות אספרסו הכולל מחיצות מתקפלות ומתכווננות
סלסלות  varioFlex Proבעלות קיבולת וגמישות רבה יותר ,עם נקודות מגע כחולות לייבוש מירבי
סלסלה עליונה  Rackmaticמתכווננת ל 3-גבהים ע״י ידיות אחיזה בצידי הסלסלה
 3מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה ו 4-בתחתונה
מדף לכוסות ומתקן לכוסות זכוכית בסלסלה התחתונה
 - Ultra Glass Protectionמנגנון לשמירה על כלי זכוכית
 – AquaStop 24/7מנגנון הגנה בפני הצפה  24שעות ביממה
נעילת  Servoלסגירה קלה של הדלת
מידות :ראה שרטוט בעמוד 69

₪ 10,990
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מכונת הכביסה החכמה של סימנס

waveDrum

WMH4W640IL
מכונת כביסה  9ק"ג  i-Dosמשולבת  ,Home Connectמסדרת iQ700

מכונת כביסה  iSensoricפרימיום
עם  Wi-Fiלחיבור לHome Connect-
ומערכת חכמה למינון אוטומטי i-Dos
מהיום תוכלו לנהל את המכשירים הביתיים של  Siemensבאמצעות אפליקציית  - Home Connectבכל מקום שבו
אתם נמצאים.
 Home Connectמספקת לכם מגוון רחב של יתרונות ,אשר מקלים על תחזוקת מכונת הכביסה .על-ידי גישה מרחוק תוכלו
לבחור בקלות את תוכנית השטיפה עבור מכונת הכביסה שלכם  -הכול דרך אפליקציית .Home Connect
מכונת הכביסה החכמה של סימנס יודעת להציע לכם את התוכנית המתאימה ביותר לפריטי הלבוש שברצונכם לכבס .המכונה
מופעלת בטכנולוגיית  i-Dosהמייתרת את הצורך למלא את נוזל הכביסה והמרכך בכל הפעלה .מכניסים את החומרים פעם
בחודש* ובכל הפעלה המכונה משתמשת בכמות הדרושה .באפשרותכם לפרט באפליקציה את סוגי הבדים ששמתם ועד
כמה הם מלוכלכים  -והמכונה כבר תדע להתאים את התוכנית המתאימה ביותר ולהפעילה .האפליקציה תיתן חיווי מדויק של
הזמן שנותר לסיום התוכנית ובסיומה גם תקבלו הודעה .כאשר כמות נוזל הכביסה או המרכך תתחיל לרדת ,תקבלו התראה
באפליקציה וכך תהיו מעודכנים מכל מקום.
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* ממוצע  20כביסות בחודש ,בהתאם לנתוני יצרן

מכונת כביסה  iSensoricפרימיום ,בעלת מערכת חכמה למינון אוטומטי  i-Dosמשולבת  Home Connectלשליטה מרחוק
באמצעות אפליקציה
 – easyStartבאמצעות אפליקציית  Home Connectתוכלו לקבל המלצה לתוכנית המתאימה ביותר עבור הכביסה שלכם
מהירות סחיטה מירבית 1400 :סל״ד
 – i-Dosמערכת אוטומטית חכמה לניהול מינון נוזל הכביסה והמרכך במדויק לפי כמות הכביסה
דירוג אנרגיהA :
תוכניות מיוחדות* :אוטומטית ,חולצות ,מהירה  15דקות ,בגדי טיולים ,כביסה מהירה/מעורבת - Hygiene ,תוכנית הגיינית במיוחד ,צמר,
בדים עדינים/משי ,שמיכות
 - drumCleanתוכנית ייחודית השומרת על אורך חיי התוף
 - varioPerfectחסכון באנרגיה בלחיצה על לחצן  ,ecoPerfectחסכון בזמן תוכנית הכביסה בלחיצה על לחצן speedPerfect
לחצני טאץ’ (מגע) :קדם כביסה ,שטיפה נוספת ,טמפרטורה ,הפחתת מהירות סחיטהEcoPerfect ,SpeedPerfect ,i-Dos 2 ,i-Dos 1 ,
ציון צריכת המים והחשמל בעת בחירת התוכנית הרצויה ,מאפשר בחירה של התוכנית החסכונית והמתאימה ביותר
תוף במבנה  - waveDrumיעיל ועדין במיוחד למגוון רחב של בדים
 - reloadמנגנון השהיה להוספת פריטים לאחר שהתכנית החלה
 – iQdriveמנוע חדש ללא פחמים – חזק יותר ,אמין יותר ושקט יותר
 – antiVibrationמבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות בעת הסחיטה
 – aquaSensorחיישן לזיהוי עכירות המים והתאמת הטמפרטורה וכמות השטיפות בהתאמה
 – waterPerfect Plusמערכת חכמה לניהול אקטיבי של צריכת המים באמצעות חיישן זרימת מים
 – aquaStopמנגנון חיצוני למניעת הצפה
תצוגת  LEDגדולה לבחירת תוכניות ,בחירת טמפרטורה ,בחירת סל״ד ובחירה במערכת הi-Dos -
טיימר להפעלה מאוחרת עד  24שעות
זיהוי עודף קצף וביצוע שטיפה נוספת
נעילה בטיחותית בפני ילדים
משמיע צליל בסיום התוכנית
מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי
תאורה פנימית של התוף
פתח להטענה  32ס״מ ,דלת נפתחת לזווית של 171°
מידות בס״מ :גובה  ,84.8רוחב  ,59.8עומק גוף ללא דלת  ,59עומק כולל דלת 63.2

₪ 8,590

* הפעלת התוכניות המיוחדות בכפוך לחוברת הוראות ההפעלה
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מקררי A-Cool

קו אחד עם ארונות המטבח
זה לא עוד מקרר או מקפיא .זו יצירת אמנות המשתלבת בהרמוניה עם
מוצרי החשמל האינטגרליים של סימנס במטבח .שלמות טכנולוגית שפושטת
ולובשת צורה לפי דרישותיך ויוצרת שילוב מושלם בין אסתטיקה עיצובית לבין
נוחות מירבית .עם יחידות הקירור המודולריות מסדרת  A-Coolהדמיון שלכם
מתחיל לעבוד.
אתם יכולים לבנות ולעצב את המקרר שלכם ,כמו שאתם אוהבים ,ובאופן
המשתלב לדעתכם הכי יפה עם המטבח שלכם ,ממגוון האפשרויות שסימנס
מציעה .בחרו בין יחידות קירור ברוחב שונה וצורה שונה ,והציבו אותם כפי
שמתאים לכם ולמטבח שלכם :עם חזית עשויה נירוסטה או בשילוב מושלם
מאחורי חזית עץ .כך יוצרים מקררי  A-Coolחזית מעוצבת ומרשימה כלפי
חוץ .העיצוב הפנימי ,העיצוב החיצוני ,הגמישות והיעילות פותחים בפניכם חלון
חדש אל עולם הקירור.
 ,A-Coolיחידות הקירור המודולריות של סימנס ,יעילות ביותר הודות
לקידמה טכנולוגית:
מערכת ( multiAirflowזרימת אוויר שווה) של מקררי  A-Coolאחראית
לחלוקה אופטימאלית של הקור ,בתוך תא הקירור ובדלת המקרר .בכל שלב
במקרר ,קיימים פתחי אוורור ,שמובילים אוויר טרי מתעלת האוורור אל הצד
האחורי של המכשיר .מגירת הקפאה של אפס מעלות שומרת על בשר ודגים
טריים במשך כמה שבועות.
גריל המקרר מוסתר ,החלל הפנימי מתכוונן לפי הצורך ,מנגנון למניעת
ריחות לא נעימים ,הפעלה ב"מצב חופשה" כשלא נמצאים בבית ,אקסטרה
תאורה ואף קיוסק למזיגת מים והפקת קוביות קרח או קרח מרוסק ,כל אלו
מביאים את פסגת הטכנולוגיה אל המקרר הבייתי שלכם .כפי שאתם רואים
יש לכם חופש בחירה נרחב :אתם קובעים את שילוב יחידות הקירור ,המיקום,
הציפוי והגודל מבין מגוון הדגמים ,ובסימנס כבר ידאגו לאבזר את הכל במיטב
החידושים הטכנולוגיים .הפלא הקולינרי הזה נוצר כדי שהכל ישתלב בצורה
המתאימה לכם ובדיוק כמו שחלמתם .סדרת  ,A-Coolזו הבחירה שלך.
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סדרת A-Cool

משחקים עם יחידות הקירור

יחידות קירור מודולריות מסדרת A-Cool
רוצים .בחרו בין מכשירים ברוחב שונה ובצורה שונה ,והציבו אותם
דגם אחד ,מגוון רחב של אפשרויות.
כפי שמתאים לכם ולמטבח שלכם :עם חזית עשויה נירוסטה או
עם יחידת הקירור המודולרית מסדרת  A-Coolשל סימנס -
בשילוב מושלם מאחורי חזית עץ .כך יוצרים מקררי  A-Coolחזית
מעוצבת ומרשימה כלפי חוץ .העיצוב הפנימי ,העיצוב החיצוני,
הדמיון שלכם יכול להתחיל לעבוד .עם יחידות הקירור
המודולריות ,זה פשוט ,מהנה ומספק .והתוצאה :בדיוק כמו שאתם הגמישות והיעילות פותחים בפניכם חלון חדש אל עולם הקירור.
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במטבח של סימנס ,היצירה מתחילה עוד הרבה לפני הבישול.
עם יחידות הקירור המודולריות של סימנס תוכלו להחליט
כרצונכם היכן להציב את מוצרי הקירור במטבח שלכם .יש לכם
אופציות רבות של מוצרי קירור בגרסאות שונות.
תחליטו האם אתם רוצים להציב זה לצד זה מקרר ומקפיא ,או

שאתם מעדיפים לשלב את המקרר והמקפיא למכשיר אחד?
מה מוצא חן בעיניכם יותר ,שארון היינות עומד מימין או משמאל
למקפיא? מגוון אפשרויות  -החלטה אחת :שלכם.
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חלל פנימי מתכוונן לפי הצורך
מקרר "טריו"  -מקרר  3דלתות עם מגירת הקפאה.
שילוב מקרר-מקפיא מסדרת  A-Coolעונה לכם על
מגוון רחב של צרכים עיצוביים הקשורים לנפח ולמבנה
הפנימי של המקרר .כדי שתוכלו להכניס לתוכו גם
מוצרי מזון גדולים ,הוא מצויד במדפים הנוחים לחלוקה
ומגירות נשלפות יציבות במיוחד .הודות למדפי הזכוכית
הניידים תוכלו לחלק בצורה נוחה את החלל הפנימי,
ולשנות אותו בלחיצת כפתור בלבד .הצירים החדישים
השטוחים מאפשרים להוציא את כל השלבים והמגירות
רק כשהדלת פתוחה בזווית של  90מעלות.
בשלב העליון של מגירת ההקפאה ,נמצאת המגירה של
קוביות הקרח ,שמתמלאת באמצעות מתקן אוטומטי
לייצור קוביות קרח.

סדרת  A-Coolשלמות טכנולוגית
שיא הנוחות ,שיא האיכות
יין לבן? אדום? ברוקולי בגובה העיניים ,סטייקים למטה? רק
אתם תחליטו .חלוקת מוצרי המזון במקרר אפשרית במגוון רב
של אפשרויות .במקרר  A-Coolלא תאלצו להניח את בקבוקי
היין במקום שהכינו לבקבוקים מראש .אתם תחליטו איפה הם
יהיו ותסדרו את המקום בהתאם .כך לגבי יתר מוצרי המזון
שלכם ,אותם אתם יכולים לחלק לפי טעמכם האישי ,העדפותיכם,
ונוחיותכם .זה הדבר היחיד שקובע .חיישני הוויסות במקרר
 A-Coolאחראים על שמירת הטריות בצורה אופטימלית של
מוצרי המזון שלכם במקרר ,מה שתורם לחיי מדף ארוכים.
המגירה לשמירת טריות ( ,)freshProtectboxעם טמפרטורה
מווסתת בצורה עצמאית ,מאפשרת שמירה מקסימלית של
הטריות .ארון היינות מהווה תחרות לכל מרתף יינות ,עם שני
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אזורי טמפרטורה ,מקום לאחסון עד  98בקבוקים ודלת זכוכית עם
הגנה מפני אור אולטרה סגול.
עיצוב לצד יעילות ופינוק
מוצרי הקירור מסדרת  A-Coolמרשימים במיוחד עם עיצוב
אקסקלוסיבי ובקו אחיד .מושך במיוחד את תשומת הלב ,הוא
ה"קיוסק" להפקת קרח והוצאת מים במקפיא .ממנו תוכלו לקבל
מים קרים ,קוביות קרח וקרח מרוסק לרענון ספונטני מפעם
לפעם .המתקן להכנת קוביות קרח נמצא בתוך המקפיא.
אחסון מזון אופטימלי בתלת-דלת
מאחורי שתי דלתות המקרר ,בשילוב של מקרר-מקפיא ,קיים
מקום רב עבור מוצרי המזון שלכם ,שהודות לחיישני ויסות

מיוחדים ,ישמרו טריים בצורה אופטימאלית .ניתן לנצל את נפח
המקרר והמקפיא בצורה גמישה יוצאת מן הכלל .את המדפים
המתכווננים הניידים ניתן לחלק כל אחד בהתאם לנוחיותו,
ולהרגליו .המגירות הנשלפות יציבות במיוחד ומאפשרות לכם
אחסון מוצרי מזון גדולים במקרר בקלות ובנוחות .הן מצוידות
בתאורת תקרה ומתקן משולב לייצור קוביות קרח .גם מגירת
ההקפאה התחתונה  -נשלפת ובעלת אותם יתרונות.
תאורה חדשה
תאורת  LEDנעימה וחסכונית המותקנת בתקרה ,בקירות הצדדיים
ובמגירה לשמירת טריות המזון ,מבטיחה שתמיד תוכלו לראות
היטב את המזון הנמצא במקרר.
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מרתף היין שלכם במטבח
ארון יינות מסדרת A-Cool
טמפרטורה אופטימלית לאחסון יינות
בארון היינות של מקררי  A-Coolתוכלו לאחסן את בקבוקי היין
בצורה המקצועית ביותר ,ממש כמו במרתף יינות .שני אזורי
טמפרטורה ברי וויסות ,שאינם תלויים זה בזה מאפשרים לכם
לאחסן כל בקבוק במקום המתאים לו במדויק .כך תוכלו לדוגמה
לשים את היין הלבן באזור הטמפרטורה התחתון ואת האדום -
בעליון ,או להיפך.
מדפים על מסילות
 14מדפים 7 ,בקבוקים בכל מדף .בחשבון פשוט אתם יכולים
לאחסן עד  98בקבוקי יין בארון היינות כדי שתוכלו לבדוק כל אחד
מהם ללא בעיה ,מותקנים המדפים על מערכת מסילות ,הנעות
החוצה בקלות ,כך שגם הבקבוק האחרון במסילה זמין לכם
לשליפה מידיית.
מסנן אור אולטרה סגול להגנה מושלמת
לא פחות חשוב מלדעת לשתות יין ,זה לדעת לשמור עליו כמו
שצריך .לכן ,זכוכיות ארון היינות מסדרת  A-Coolמצויידות במסנן
אור אולטרה סגול המבטיח שמירה על איכות היין מפני אור
השמש במהלך שעות היום .כך אתם יכולים להיות רגועים שהיין
שלכם נשמר לאורך זמן ,בהתאם לכללים.

סדרת  A-Coolטכנולוגיה למען איכות
המגירה לשמירה על טריות המזון ()fresh-Protectbox
מגירה זו שומרת על טריות המזון שלכם .תוכלו לכוון את
הטמפרטורה ל 3OC ,1.5OC-או  ,0OCללא קשר לטמפרטורה
במקרר כולו .בנוסף לכך ,המגירה מצוידת בתאורה משל עצמה,
כך שתוכלו למצוא בקלות ובמהירות את המוצרים המונחים בה.
אחיזה ארגונומית :המגירות הנשלפות הגמישות
המגירות הנשלפות מאפשרות לכם לראות במדויק את תכולת
המזון בהם ולמצוא בקלות את מה שחיפשתם .מגירת הירקות
מצוידת בויסות קור ולחות ידני .כשהווסת סגור  -הלחות גבוהה
וכך ,הפירות והירקות נשארים פריכים לזמן רב יותר .התחתית
הגלית של המקרר ,נועדה למנוע ממוצרי המזון לנוח אחד על
השני במלוא כובד משקלם ,ובכך מסייעת במניעת פגעי לחץ.
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משטחים מתכווננים לסידור פנימי גמיש
ייחודי לסימנס :בזכות מדפי הזכוכית הניידים והמתכווננים של
מקרר  - A-Coolאתם יכולים לחלק את החלק הפנימי במהירות
ובקלות ,על-ידי שינוי מיקומם של המדפים המתכווננים עד לגובה
של  10ס"מ .כדי לאחסן סיר גדול או עוגה גבוהה אפשר להזיז את
המדף ולשנות את גובהו עבור הסיר או העוגה ,לנוחות מושלמת.
המדפים המתכווננים עמידים במיוחד ,איכותם גבוהה וקל מאד
לנקותם ,מה שמקל על שמירת היגיינה במקרר.

שמירה מקסימלית על איכות מוצרי המזון
מערכת ( multiAirflowזרימת אוויר שווה) של מקררי A-Cool
אחראית לחלוקה אופטימאלית של הקור ,בתוך תא הקירור
ובדלת המקרר .בכל שלב במקרר ,קיימים פתחי אוורור,
שמובילים אוויר טרי מתעלת האוורור אל הצד האחורי של
המכשיר .כדי למנוע אפשרות של התפשטות ריחות בכל רחבי
המקרר  -מצוידת מגירת החמאה והגבינה באטם מגנטי.
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המקררים האינטגרליים היוקרתיים של סימנס

KI87SAF30

CI30RP01

מקרר אינטגרלי  2דלתות עם מקפיא תחתון 55.8 ,ס״מ

מקרר אינטגרלי 76.2 ,ס"מ

מקרר אינטגרלי בעומק ארונות המטבח 2 ,דלתות עם מקפיא תחתון בעל קיבולת של  270ליטר
 - lowFrostהפשרה אוטומטית
תאורה פנימית LED
 - Twin Coolingמערכת קירור כפולה
צליל התראה בעת השארת דלת פתוחה
נפח אחסון של המקרר 209 :ליטר
נפח אחסון של המקפיא 61 :ליטר
 - superCoolingמצב סופר קירור עם ניתוק אוטומטי – למכת קור בהוספת תכולה טרייה
 5מדפי זכוכית מחוסמת  4 -הניתנים לשינוי גובה
תא  hyperFresh plusעם בקר לכוונון הלחות  -שומרת על הפירות והירקות טריים עד פי  2זמן מהרגיל*
דירוג כוכבים לתא ההקפאה:
 – superFreezingמצב סופר הקפאה עם ניתוק אוטומטי – למכת קור בהוספת תכולה טרייה
 2מגירות הקפאה שקופות כולל  1מגירת אחסון גדולה
ניתן להפוך את כיוון פתיחת הדלת ,פתיחת דלת ימנית
דירוג אנרגיהB :
דירוג אקליםT :
צריכת אנרגיה שנתית בקוט"ש332 :
מידות בס"מ :גובה  ,177.2רוחב  ,55.8עומק  - 54.5ללא חיפוי .יש להשאיר פתח אוורור בגב הארון ומתחתיו
ראה שרטוט בעמוד 70

₪ 10,590
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* על פי נתוני היצרן ,בהשוואה לדגם שאינו בעל הטכנולוגיה

CI24RP01

מקרר אינטגרלי 61 ,ס"מ

מקרר אינטגרלי להבנייה בארונות המטבח לעיצוב מושלם
ציר דלת מתקדם המאפשר הבנייה שטוחה בקו אחיד
עם ארונות המטבח
נפח אחסון 490 :ליטר
דירוג כוכבים לתא ההקפאה:
תאורה פנימית  LEDלבנה ,חזקה ובוהקת במיוחד
 - noFrostקירור יבש ללא צורך בהפשרה
 – multiAir-flowמערכת פיזור קור שווה ואחידה לכל חלקי המקרר
"מצב חופשה" –בקרת טמפרטורה חסכונית בעת חופשה/שהייה
ממושכת מחוץ לבית
צליל התראה כאשר הדלת פתוחה לזמן ממושך מדי
תצוגת טמפרטורה דיגיטלית
אפשרות להפעלת "מצב חיסכון"
מגירת ירקות ופירות השומרת על לחות מבוקרת עם מסילה טלסקופית
 – freshProtect Boxמגירה עם מסילה טלסקופית השומרת על
טריות באמצעות טמפרטורה קרובה ל 0-מעלות
 - superCoolingמצב סופר קירור עם ניתוק אוטומטי – למכת קור
בהוספת תכולה טרייה
בחירה אלקטרונית של סוגי המזון המאוחסנים – בשר/עוף/ירקות ופירות
 4מדפי זכוכית מחוסמת –מתוכם  3ניתנים להזזה למעלה/למטה
 4מדפים בדלת המקרר הניתנים להזזה והוצאה
 – airFreshfilterמסנן ומנטרל ריחות
דירוג אנרגיהB :
דירוג אקליםT :
צריכת אנרגיה שנתית בקוט"ש255 :
למידות המוצר ולמידות נישה ,נא לעיין בשרטוטים בעמוד 70

₪ 42,990

מקרר אינטגרלי להבנייה בארונות המטבח לעיצוב מושלם
ציר דלת מתקדם המאפשר הבנייה שטוחה בקו אחיד
עם ארונות המטבח
נפח אחסון 382 :ליטר
תאורה פנימית  LEDלבנה ,חזקה ובוהקת במיוחד
 - noFrostקירור יבש ללא צורך בהפשרה
 – multiAir-flowמערכת פיזור קור שווה ואחידה לכל חלקי המקרר
"מצב חופשה" –בקרת טמפרטורה חסכונית בעת חופשה/שהייה
ממושכת מחוץ לבית
צליל התראה כאשר הדלת פתוחה לזמן ממושך מדי
תצוגת טמפרטורה דיגיטלית
אפשרות להפעלת "מצב חיסכון"
מגירת ירקות ופירות השומרת על לחות מבוקרת עם מסילה טלסקופית
 – freshProtect Boxמגירה עם מסילה טלסקופית השומרת על
טריות באמצעות טמפרטורה קרובה ל 0-מעלות
 - superCoolingמצב סופר קירור עם ניתוק אוטומטי – למכת
קור בהוספת תכולה טרייה
בחירה אלקטרונית של סוגי המזון המאוחסנים – בשר/עוף/ירקות ופירות
 4מדפי זכוכית מחוסמת –מתוכם  3ניתנים להזזה למעלה/למטה
 4מדפים בדלת המקרר הניתנים להזזה והוצאה
 – airFreshfilterמסנן ומנטרל ריחות
דירוג אנרגיהC :
דירוג אקליםT :
צריכת אנרגיה שנתית בקוט"ש245 :
למידות המוצר ולמידות נישה ,נא לעיין בשרטוטים בעמוד 70

₪ 40,990

המחירים כוללים מע"מ .ט.ל.ח
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FI18NP31

FI24DP32

מקפיא אינטגרלי 61 ,ס"מ

60

CI24WP02

מקפיא אינטגרלי 45.7 ,ס"מ

מקרר יין אינטגרלי 61 ,ס"מ

מקפיא אינטגרלי להבנייה בארונות המטבח לעיצוב מושלם
ציר דלת מתקדם המאפשר הבנייה שטוחה בקו אחיד
עם ארונות המטבח
נפח אחסון 295 :ליטר
דירוג כוכבים לתא ההקפאה:
 - noFrostקירור יבש ללא צורך בהפשרה
 – superFreezingמצב סופר הקפאה עם ניתוק אוטומטי – למכת
קור בהוספת תכולה טרייה

מקפיא אינטגרלי להבנייה בארונות המטבח לעיצוב מושלם
ציר דלת מתקדם המאפשר הבנייה שטוחה בקו אחיד
עם ארונות המטבח
נפח אחסון 217 :ליטר
דירוג כוכבים לתא ההקפאה:
 - noFrostקירור יבש ללא צורך בהפשרה
 – superFreezingמצב סופר הקפאה עם ניתוק אוטומטי – למכת
קור בהוספת תכולה טרייה

"מצב חופשה" –בקרת טמפרטורה חסכונית בעת חופשה/שהייה
ממושכת מחוץ לבית

"מצב חופשה" –בקרת טמפרטורה חסכונית בעת חופשה/שהייה
ממושכת מחוץ לבית

 – sabbathModeתכנית שבת* – מנתק צלילי התראה ותאורת
המקרר
צליל התראה כאשר הדלת פתוחה
אפשרות להפעלת "מצב חיסכון"
קיוסק – כולל מים וקרח (קוביות או כתוש) עם תאורת LED
ואפשרות למילוי בקבוקים וכדים
 4מדפי מתכת מתוכם  2ניתנים להזזה למעלה/למטה
 2מגירות עם מסילות טלסקופיות
 2מדפים על גבי הדלת
תאורה פנימית  LEDלבנה ,חזקה ובוהקת במיוחד
דלת הנפתחת לכ 115-מעלות
דירוג אנרגיהA :
דירוג אקליםT :
צריכת אנרגיה שנתית בקוט"ש467 :
למידות המוצר ולמידות נישה ,נא לעיין בשרטוטים בעמוד 70

 – sabbathModeתכנית שבת* – מנתק צלילי התראה ותאורת
המקרר
צליל התראה כאשר הדלת פתוחה
אפשרות להפעלת "מצב חיסכון"
מתקן פנימי לייצור קרח
 3מדפי מתכת מתוכם  2ניתנים להזזה למעלה/למטה
 2מגירות הנעות על מסילות טלסקופיות
 5מדפים על גבי הדלת
תאורה פנימית  LEDלבנה ,חזקה ובוהקת במיוחד
דלת הנפתחת לכ 115-מעלות
דירוג אנרגיהA :
דירוג אקליםT :
צריכת אנרגיה שנתית בקוט"ש383 :
למידות המוצר ולמידות נישה ,נא לעיין בשרטוטים בעמוד 71

* התוכנית אושרה על ידי מכון

₪ 46,990
STAR-K

CI36BP01

₪ 39,990

מקרר אינטגרלי 91.4 ,ס"מ

מקרר יינות אינטגרלי להבנייה בארונות המטבח לעיצוב מושלם
נפח אחסון 408 :ליטר
טווח טמפרטורה 5-18 :מעלות
 2איזורי טמפרטורה לאחסון אופטימלי של מגוון סוגי יין עם תצוגת
טמפרטורה דיגיטלית מדויקת
 - airFreshfilterמטהר אוויר
"מצב חופשה" –בקרת טמפרטורה חסכונית בעת חופשה/שהייה
ממושכת מחוץ לבית
צליל התראה כאשר הדלת פתוחה
 14מדפים פנימיים נשלפים עם מסילות טלסקופיות
קיבולת 7 :בקבוקים במדף (של  0.75ל')
דלת זכוכית דקורטיבית (פתיחה לימין ,ניתן להפוך כיוון פתיחה)
תאורת  LEDפנימית
דירוג אנרגיהE :
דירוג אקליםT :
צריכת אנרגיה שנתית בקוט"ש354 :
למידות המוצר ולמידות נישה ,נא לעיין בשרטוטים בעמוד 71

מקרר אינטגרלי להבנייה בארונות המטבח לעיצוב מושלם
ציר דלת מתקדם המאפשר הבנייה שטוחה בקו אחיד עם ארונות המטבח
נפח אחסון של המקרר 388 :ליטר  /נפח אחסון של המקפיא 132 :ליטר
נפח אחסון של המקרר והמקפיא 520 :ליטר
תאורה פנימית  LEDלבנה ,חזקה ובוהקת במיוחד
 - noFrostקירור יבש ללא צורך בהפשרה
 – multiAir-flowמערכת פיזור קור שווה ואחידה לכל חלקי המקרר
"מצב חופשה" –בקרת טמפרטורה חסכונית בעת חופשה/שהייה
ממושכת מחוץ לבית
צליל התראה כאשר הדלת פתוחה לזמן ממושך מדי
תצוגת טמפרטורה דיגיטלית
אפשרות להפעלת "מצב חיסכון"
מגירת אחסון עם מסילה טלסקופית
מגירת ירקות ופירות השומרת על לחות מבוקרת עם מסילה
טלסקופית
 – freshProtectboxמגירה עם מסילה טלסקופית השומרת על
טריות באמצעות טמפרטורה קרובה ל 0-מעלות
 - superCoolingמצב סופר קירור עם ניתוק אוטומטי –
למכת קור בהוספת תכולה טרייה
בחירה אלקטרונית של סוגי המזון המאוחסנים – בשר  /עוף /
ירקות ופירות
 4מדפי זכוכית מחוסמת –מתוכם  3ניתנים להזזה למעלה/למטה
 4מדפים בדלת המקרר הניתנים להזזה והוצאה
 – airFreshfilterמסנן ומנטרל ריחות
דירוג אנרגיהB :
דירוג אקליםT :
צריכת אנרגיה שנתית בקוט"ש573 :
למידות המוצר ולמידות נישה ,נא לעיין בשרטוטים בעמוד 71

₪ 42,990

₪ 51,990

המחירים כוללים מע"מ .ט.ל.ח
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מחירון אביזרים והובלות
אביזרים נילווים ליחידות הקירור
CI60Z100

קיט חימום לחיבור בין שתי יחידות

CI60Z000

קיט התקנה לחיבור

₪ 890

FI50Z000

סנן מים

₪ 590

CI10Z490

סט ידיות נירוסטה למקרר טריו ,מתאים לדגם

CI10Z090

ידית נירוסטה ארוכה

CI36Z490

סט דלתות נירוסטה למקרר טריו ,מתאים לדגם

₪ 1,590

CI36BP01

₪ 590
₪ 4,990

CI36BP01

FI18Z090

דלת נירוסטה “ 18ללא ידית ,מתאים לדגם

FI18NP31

₪ 2,290

FI30Z090

דלת נירוסטה “ 30ללא ידית ,מתאים לדגם

CI30RP01

₪ 3,190

FI24Z290

דלת נירוסטה “ 24למקפיא עם קיוסק ללא ידית ,מתאים לדגם

FI24Z090

דלת נירוסטה “ 24למקרר ללא ידית ,מתאים לדגם

CI24Z590

דלת נירוסטה “ 24למקרר יינות ללא ידית ,ציר ימני מתאים לדגם

CI24Z690

דלת נירוסטה “ 24למקרר יינות ללא ידית ,ציר שמאלי מתאים לדגם

הובלות

הובלות לאילת /
מעבר לקו הירוק

₪ 2,690

CI24RP01
CI24WP01/2
CI24WP01/2

₪ 3,890
₪ 3,890

מכונת כביסה ,מדיח כלים ,תנור ,קולט אדים
כיריים

₪ 80

מקרר ,מקפיא עד  500ליטר

₪ 150

מקרר ,מקפיא מעל  500ליטר

₪ 180

A-COOL

₪ 1,300

מכונת כביסה ,מדיח כלים ,תנור ,קולט אדים

₪ 150

כיריים

₪ 100

מקרר ,מקפיא עד  500ליטר

₪ 225

מקרר ,מקפיא מעל  500ליטר

₪ 325

מקרר אינטגרלי
הובלות לבקעת הירדן
והאיזור

FI24DP32

₪ 2,490

₪ 120

מקרר אינטגרלי

A-COOL

לכל מוצר (לא כולל מוצרי קירור)
מקרר אינטגרלי

62

₪ 5,290

A-COOL

₪ 1,300

₪ 300
₪ 1,300

המחירים כוללים מע"מ .ט.ל.ח

למען הסר ספק ,המחירים המצוינים בקטלוג דלעיל הינם מחירים מומלצים בלבד .כל משווק חופשי לקבוע את המחיר בו הוא מבקש למכור את
המוצרים ללקוחותיו ,בהתאם לשיקול דעתו .המחירים בש״ח וכוללים מע"מ ,ט.ל.ח.
למידע מדויק להבניית המוצרים יש לדרוש שרטוט! ניתן להעזר באתר סימנס .התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח.
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שרטוטי הבנייה  -מידות במ״מ
תנורי גומחא  /תנורים קומפקטיים  /תנורי אדים קומפקטיים
HN678G4S6 / HM676G0S6 / HB676G5S6

מיקרוגלים
CM676G0S6 / CM636GBS1 /
CM636GBW1

מכונות קפה
BE634RGS1 / BE634LGS1

CT636LEW1 / CT636LES6

מגירות חימום

HN678G4W1 / HS636GDS1 / HB676G5W1

BI630CNS1 / BI630CNW1

CS658GRS6 / CS658GRW1

תנור בנוי  90ס״מ
VB558C0S0

64

65

כיריים דומינו
ER3A6BD70L

ET375FUB1E

EX375FXB1E

ER3A6AD70L

EX875LX34E

כיריים גז
ER9A6SD70

67

כיריים אינדוקציה

EX675JYW1E

EX975KXW1E

EX875KYW1E

EX275FXB1E

EX879FVC1E

EX675LXE3E

EC9A5TB90

66

קולטי אדים

קולטי אדים
LC97FVW60 / LC97FVW20

LF31IVV60

LD97DBM60

LC98BA572

מדיחי כלים
אינטגרלי מלא רחב

SN778D86TE

אינטגרלי מלא רחב

SN658X06TE

אינטגרלי מלא צר

SR656X01TE

LF91BA582

68

69

A-Cool סדרת

A-Cool סדרת

FI18NP31

KI87SAF30

CI24WP02

CI30RP01

CI36BP01

CI24RP01

FI24DP32

71

70

מידע אודות המוצרים
לקבלת מידע וקטלוגים על מכשירי החשמל הביתיים של סימנס,
תוכלו לפנות לכתובת הבאה B/S/H/ :מכשירים ביתיים בע"מ.
טל ,09-9730000 .בית משכית ,רח' משכית  ,25הרצליה פיתוח.
מיקוד.4685210 :
שירות ואחריות
מערך השירות של  C/S/Bמוסמך ובעל הזיכיון למתן שירות למוצרי
החשמל הביתיים של סימנס מטעם  B/S/H/מכשירים ביתיים בע"מ.
חברת השירות תשמח לעמוד לרשותכם בכל עת ,בטל08-9777222 :
או במוקד הארצי.*2220 :
כתובתינו באינטרנט

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

האתר מותאם גם לצפייה בסלולרי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים ולשיפורים ללא הודעה
מוקדמת ,התמונות הינן להמחשה בלבד .ט.ל.ח.

קבוצת  BSHהיא בעלת רישיון בסימן המסחר של .Siemens AG

כל הזכויות שמורות ל.BSH Home Appliances Group (2019( -

