לאנשים שבאמת
מבינים בקפה.
מכונות האספרסו האוטומטיות של סימנס –
חוויה מושלמת של טעמים מפולי קפה אמיתיים,
בלחיצת כפתור.
siemens-home.bsh-group.com/il/
The future moving in.
Siemens Home Appliances

לכל מי שרוצה לחוות עולם חדש של
טעמים בעזרת שיתוף כל החושים.
השם  EQאומר הכל .כשם שהמשמעות של  IQהיא אינטליגנציה ,כך המשמעות של
 EQהיא איכות אספרסו אינטליגנטית .כל חלקי המערכת המתוחכמת מיועדים להכנה
אוטומטית של אספרסו מושלם שחייב לעמוד בסטנדרטים של יצירת אומנות .מכונות
הקפה האוטומטיות של סימנס מספקות פעם אחר פעם חוויה מושלמת של טעמים
מפולי קפה אמיתיים בלחיצת כפתור.
יש בה את כל מה שאתם צריכים כדי
ליהנות מפינוק אמיתי
טעם משובח הודות לטמפרטורת
חליטה מושלמת
טכנולוגיית  sensoFlowהייחודית לסימנס ,שומרת על
טמפרטורה מושלמת ,צורכת חשמל רק בעת חליטת
הקפה ומבטיחה הנאה מרבית מכל כוס קפה .כך אנו
מבטיחים את טמפרטורת החליטה המדויקת ,המושלמת
והחסכונית באנרגיה.
יש להכין קפה בטמפרטורת חליטה נכונה ,כדי לאפשר
לכל הארומה של האספרסו להשתחרר .בהתאם
להמלצות מומחי קפה בעולם ,טמפרטורת החליטה
האידיאלית עבור אספרסו מושלם היא בין  90oל.95o-
טכנולוגיית  sensoFlowהייחודית ,מחממת את המים
לטמפרטורה הנכונה ומשמרת אותה במשך כל תהליך
החליטה .כך מבטיחה הטכנולוגיה החדשנית את
האספרסו המושלם עבורך.

מערכת ה autoMilk Clean-לקפה עם חלב בטעם
מופלא .ניקוי אוטומטי של מערכת החלב באדים בתום
כל פעולה מבטיחים טעם והיגיינה מושלמים.

 - EQ.9 Home Connectמגוון משקאות קפה
משובחים בכל רגע ומכל מקום בלחיצת כפתור.
 - Home Connectהפעלה ושליטה במוצר מרחוק
באמצעות אפליקציה המאפשרת הכנת כוס קפה
בקלות רבה.
 - coffeeWorldהכנה של עשרות סוגי משקאות קפה
ממקומות שונים בעולם באמצעות האפליקציה

מטחנה קרמית
תענוג אינסופי מטעם הקפה .כל מכונות הקפה מגיעות
עם מטחנה קרמית הממקסמת את הטעם המלא של כל
אחד מפולי הקפה ועמידה לאורך זמן.

תכנית החלב החדשנית ב .EQ.9-הנאה מושלמת הודות
ל autoMilk Clean-שמנקה את מיכל החלב באופן
אוטומטי לחלוטין ,לאחר כל הכנת משקה מבוסס חלב.
מערכת מבוססת קיטור המופעלת אחרי כל שימוש
ומבטיחה היגיינה מושלמת ומשחררת אתכם מהצורך
לנקות את מיכל החלב מדי יוםautoMilk Clean .
מאפשרת לכם פשוט להתרווח וליהנות מכוס קפה משובח.

ליהנות מהשקט עם superSilent
מכונות הקפה האוטומטיות שלנו כוללות אמצעי הפחתת
קול משמעותיים שהופכים אותן לשקטות במיוחד.

מצב בריסטה
ממש כמו בריסטה אמיתי גם אתם תוכלו להכין את
כוס הקפה שלכם בדיוק כפי שאתם אוהבים .באמצעות
שליטה וכיוון של כל מרכיבי הקפה כמו:
חוזק הקפה ,קביעת היחס בין החלב לקפה ,עוצמת
הקרמה ,כמות המשקה בכוס במ"ל וטמפרטורת
המשקה מ 88oC-עד .96oC

 - oneTouch DoubleCupכל סוגי הקפה
בלחיצת כפתור אחת.
לא משנה איזה סוג קפה תבחרו לשתות  -בין אם זה
אספרסו חזק ,קפוצ׳ינו עשיר ,לאטה מוקצ׳ינו או קפה
על בסיס חלב  -פונקציית ,oneTouch DoubleCup
תכין עבורכם במהירות ובנוחות את הקפה האהוב עליכם
בלחיצת כפתור אחת .ואם רק תרצו בכך ,היא אפילו
מאפשרת הכנת שתי כוסות במקביל ,לאירוח מושלם.
תיהנו מהפעלה קלה ואינטואיטיבית ,הודות לצג TFT
הצבעוני הגדול ,עם חיווי המשקה המבוקש ואפשרויות
הכיוונון הרבות .להבטחת משקה לפי הטעם האישי של
המשתמש ,אפשרות לשמירת עד  10העדפות מכל סוג
משקה ,בחירה מתוך  6דרגות חום לקפה ו 5-דרגות
חום למים.
שתי מטחנות קפה קרמיות
ייחודי לדגם  - HCשתי מטחנות קרמיות להתאמה
אופטימלית עבור המשתמש ,מאפשרות שימוש במקביל
של  2פולי קפה מסוגים שונים לחוויה אישית במיוחד.
הודות ל CoffeeSensor Pro -המטחנה מתכווננת
אוטומטית ומתאימה למגוון סוגים של פולים ,לקבלת טעם
וארומה מעולים .ברזי מזיגת הקפה נשטפים בתום כל
הכנת משקה ומבטיחים טעם והיגיינה מושלמים.

 - EQ.6 PLUSחווית עיצוב חדשה.
מספיק מבט אחד על מכונת הקפה האוטומטית
 EQ.6 PLUSכדי שתכבוש את לבכם.
כל אחד ישים מיד לב לגימור הייחודי שמשקף באופן
מופלא את קווי העיצוב הנקיים .כל מה שנותר לכם
לעשות הוא פשוט להפעיל אותה וליהנות!
התצוגה  coffeeSelectמאפשרת לכם לראות את כל
מגוון סוגי הקפה עם חלב במבט חטוף – בלחיצת כפתור
פשוטה ,בוחרים בסוג הקפה הרצוי והמכונה מכינה את
המשקה האהוב עליכם.
היתרונות שמעצימים את החוויה:
•ארומה יוצאת מן הכלל באמצעות טכנולוגיות
 sensoFlowו.aromaDouble Shot-
•חוויית שימוש אינטואיטיבית הודות לתצוגת
 coffeeSelectהחדשה עם מסך המגע.
•מגוון רחב במיוחד של משקאות קפה עם חלב זמינים
בלחיצת כפתור אחת ,וכעת תוכלו להכין אפילו שתי
כוסות במקביל ,באמצעות oneTouch DoubleCup.
הטכנולוגיה של סימנס בדגמי  ,EQ.6 PLUSלהנאה
מושלמת בכל פעם מחדש.
טכנולוגיית  sensoFlowהייחודית ,מחממת את המים
לטמפרטורה הנכונה ומשמרת אותה במשך כל תהליך
החליטה .כך מבטיחה הטכנולוגיה החדשנית את
האספרסו המושלם עבורך.

 - milkCleanהיגיינה מושלמת בזמן אמת.
טכנולוגיית ה milkClean-מנקה בלחיצת כפתור אחת
את מערכת החלב באמצעות זרמי קיטור שמותירים אותה
היגיינית ונקייה לשימוש הבא שלכם ומבטיחים טעם טרי
ומושלם בכל הפעלה.

 - aromaDouble Shotעבור קפה חזק במיוחד.
מטחנה קראמית בעלת  7מצבי טחינה ,להתאמה
למגוון סוגי פולים .המכונה מבצעת טחינה וחליטה לכל
מנת קפה בנפרד ובכך שומרת על ארומה חזקה בכל
כוס קפה.
תהליכי טחינה וחליטה כפולים מאפשרים לכם להכין קפה
טרי ,חזק במיוחד עם מרירות מופחתת וטעם נהדר.

 - oneTouch DoubleCupהכל באמצעות לחיצת
כפתור אחת  -אפילו בהכנת שתי כוסות קפה.
בין אם זה אספרסו קצר או קפוצ׳ינו  -באמצעות
 oneTouch DoubleCupתוכלו להכין את הקפה האהוב
עליכם בלחיצת כפתור אחת .ואם רק תרצו בכך ,תוכלו
אפילו להכין שתי כוסות במקביל.

 - EQ.3עולם חדש של טעמים.
הכינו את הקפה המיוחד שלכם בלחיצת כפתור אחת.
רוצים ליהנות מטעם עשיר יותר של פולי קפה טריים,
בכל יום מחדש? מכונות הקפה האוטומטיות של סימנס הן
הבחירה האידיאלית עבור כל אחד שרוצה לצעוד אל תוך
עולם מתוחכם של פינוק .ה EQ.3-כוללת את טכנולוגיית
 sensoFlowשמעניקה טעם נפלא ונוחות מרבית ע"י שמירה
על טמפרטורת חליטה מושלמת .באמצעות פונקציות
 coffeeDirectו ,oneTouch-אתם יכולים להקציף חלב
וגם להכין את הקפה האהוב עליכם בלחיצת כפתור אחת.
התוצאה היא קפה לא פחות ממושלם.

 - coffeeDirectהמסלול הפשוט לחוויית הקפה
האולטימטיבית
כל הפונקציות מוצגות על הצג ומאפשרות הפעלה בלחיצת
כפתור אחת .חוויית הקפה האישית שלכם מתחילה כאן  -פשוט
מזגו לכוס את כמות החלב המועדפת עליכם .הניחו את הכוס
עם החלב תחת זרבובית הקפה ,הכניסו את אביזר ההקצפה
אל תוך הכוס ולחצו על הכפתור המואר עם האיור של הקפה
מבוסס החלב המועדף עליכם .זרם קיטור חם יקציף את החלב
בכוס עד לסמיכות הרצויה .לאחר שהחלב הוקצף ,מוזרם הקפה
אל תוך הכוס באופן אוטומטי וברמת החוזק האהובה עליכם.
נשאר לכם רק ליהנות מכוס הקפה המשובח.
מטחנה קרמית
תענוג אינסופי מטעם הקפה .המטחנה הקרמית ממקסמת את
הטעם המלא של כל אחד מפולי הקפה ועמידה לאורך זמן.

מגוון חידושים טכנולוגיים ב - EQ.3-לנוחות ופינוק מקסימליים
למכונות הקפה מסדרת  EQ.3עיצוב קומפקטי ויוקרתי ,הן קלות
ופשוטות לשימוש ומצוידות בשלל חידושים ופיתוחים טכנולוגיים.
כיתוב וסמלים קלים להבנה על התצוגה מבטיחים פעולה מהירה.
פונקציית שתי הכוסות ,מאפשרת הכנת שתי כוסות קפה במקביל
באמצעות לחיצת כפתור אחת .ממשק ההפעלה כולל אפשרות
בחירה בין  5עוצמות קפה שונות באמצעות לחיצת כפתור אחת.
ובנוסף מצוידת המכונה במתקן חימום לכוסות  -בונוס מרשים
במיוחד להשלמת החוויה.

4
1

2
3

 1כיתוב וסמלים על התצוגה  2פונקציית שתי כוסות
 3חמש רמות חוזק  4מתקן חימום כוסות
(בהתאם לדגם)

דלת השירות בחזית המכונה
הודות לדלת השירות שבחזית המכונה ,ניתן לפרק בקלות
את מגירת איסוף הנוזלים ,פסולת הקפה ואת יחידת החליטה
ולנקותם בהתאם לצורך ולצמצם את מימדי המכונה ,לחיסכון
במקום על השיש.

מכונות קפה
אביזרים ותוספות

לחוויית קפה מושלמת ולשמירה על חיי המכונה
לאורך שנים

צבע מכונה
תצוגה עם תפריט אינטראקטיבי

EQ.3

EQ.3

EQ.3

TI301209RW

TI303203RW

TI305206RW

TZ30008
נירוסטה
שחור
אביזר הקצפה
תצוגת  TFTצבעונית תצוגת  TFTצבעונית גדולה יחודי לסדרת .EQ.3
ניתן לניקוי במדיח כלים.
●
●
מק״ט4242003792957 :
מחיר מומלץ לצרכן₪ 150 :
 10משקאות
 6משקאות

אפור מטאלי
מסך מגע צבעוני

 - sensoFlowמערכת חימום ייחודית לחליטה
מדויקת של פולי הקפה

●

●

●

●

●

זכרונות  -שמירת העדפות אישיות למס' משתמשים
 - Home Connectשליטה מרחוק באמצעות אפליקציה
מצב בריסטה  -כיוון הפרמטרים של הקפה
מטחנת קפה קראמית איכותית ,הממקסמת את
הטעם ונשמרת לאורך זמן

-

-

-

 2משקאות

 4משקאות

-

-

-

●

●

●

●

●

●

●

 - CoffeeSensor Proמטחנת קפה מתכווננת אוטומטית
 - one Touch Double Cupהכנת שתי כוסות בו-זמנית

אספרסו וקפה

אספרסו וקפה

כל סוגי המשקאות

כל סוגי המשקאות

כל סוגי המשקאות

כל סוגי המשקאות

- AromaDouble Shot
פעולה כפולה של טחינה וחליטה לקפה חזק במיוחד

-

-

-

-

-

●

●

-

-

-

●

●

●

●

כפתור למגוון משקאות קפה מיוחדים אמריקנו,
פלאט וויט ,קפה קורטדו

-

-

-

●

●

-

לגובה של עד  13ס״מ

לגובה של עד  13ס״מ

לגובה של עד  13ס״מ

לגובה של עד  14ס״מ

לחץ עבודה
יחידת חליטת פולי הקפה נשלפת בקלות ונוחה לניקוי
שטיפה אוטומטית מהירה בעת כיבוי והפעלה
מערכת ניקוי חלב באדים
מיכל חלב אינטגראלי
גודל מיכל הפולים בעל מכסה לשימור הארומה
מיכל מים בנפח גדול

שחור ונירוסטה
שחור וכסוף
מסך עם כפתורים גדולים מסך עם כפתורים גדולים

TE655203RW

TI903209RW

נירוסטה
מסך מגע צבעוני

יציאת הקפה והחלב מתכווננת לגובה להכנת
קפוצ׳ינו גדול במיוחד

שחור
כפתורים גדולים

EQ.9 EQ.6 PLUS EQ.6 PLUS
TE657313RW

EQ.9
TI909701HC
Home Connect

●
●

באמצעות פונקציית

לגובה של עד  14ס״מ לגובה של עד  14.5ס״מ לגובה של עד  14.5ס״מ

 15בר

 15בר

 15בר

 19בר

 19בר

 19בר

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

באופן ידני

באופן ידני

באופן ידני

ניקוי אוטומטי

ניקוי אוטומטי

ניקוי אוטומטי

ניקוי אוטומטי

●

●

 250גרם
 1.4ליטר

 250גרם
 1.4ליטר

 250גרם
 1.4ליטר

 300גרם
 1.7ליטר

 300גרם
 1.7ליטר

 235גרם
 2.3ליטר

 200 / 235גרם
 2.3ליטר

ניתן להגדיר את טמפ׳ המשקה בנפרד

-

-

-

קפה ( 3דרגות חום)

קפה ( 3דרגות חום)

קפה ( 3דרגות חום)
מים ( 5דרגות חום)

קפה ( 6דרגות חום)
מים ( 5דרגות חום)

ניתן להשתמש במסנן מים  - Britaהמאריך את חיי
המכונה לשיפור הטעם

●

●

●

●

●

●

מגיע עם פילטר Brita

כיבוי אוטומטי  -המכשיר כבה לאחר פרק זמן
מוגדר מראש

●

●

●

●

●

●

●

-

-

-

●

●

●

●

4242003806395
₪ 6,390

4242003806364
₪ 6,990

4242003685570
₪ 8,290

4242003780794
₪ 12,990

פתח ייעודי לשימוש בקפה טחון מראש
מק״ט
מחיר מומלץ לצרכן

-

4242003733219
₪ 3,490

-

4242003734254
₪ 3,790

-

4242003769386
₪ 3,990

TZ90009
מיכל חלב משולב
פותח במיוחד עבור
ה EQ.9-ואידיאלי
למשקאות קפה
מבוססי חלב .ניתן
לניקוי במדיח כלים.
מק״ט4242003769584 :
מחיר מומלץ לצרכן₪ 300 :

TZ80009N
מיכל חלב מבודד
 0.5ליטר עם
מכסה הרמטי
freshLock
לשמירה על קרירות
וטריות החלב.
מק״ט4242003656860 :
מחיר מומלץ לצרכן₪ 390 :

coffeeWorld

 19בר

-

TZ90008
מתאם להקצפת
חלב מקרטון חלב או כלי אחר.
עיצוב ייחודי עבור ,EQ.9
מתחבר בקלות למכונה.
ניתן לניקוי במדיח כלים.
מק״ט4242003723999 :
מחיר מומלץ לצרכן₪ 190 :

-

TZ70003

פילטר BRITA Intenza

מק״ט4242003442340 :
מחיר מומלץ לצרכן₪ 80 :

TZ70033
אריזת חסכון
 3יחידות פילטר BRITA Intenza
מק״ט4242003699775 :
מחיר מומלץ לצרכן₪ 190 :

TZ80002N
טבליות  2ב :1-הסרת אבנית
TZ80001N
טבליות ניקוי להסרת שומן קפה והגנה מקורוזיה .תכולה:
ולניקיון יסודי של המכונה.
 3טבליות במשקל  40גרם כל אחת
מק״ט4242003818893 :
מק״ט4242003818862 :
מחיר מומלץ לצרכן₪ 89 :
מחיר מומלץ לצרכן₪ 69 :

שירות באמצעות פרוספקטים
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.

קבוצת  BSHהיא בעלת רישיון בסימן המסחר של .Siemens AG
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים ולשיפורים ללא הודעה
מוקדמת ,התמונות הינן להמחשה בלבד .ט.ל.ח.
כל הזכויות שמורות ל.BSH Home Appliances Group (2018( -

