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intensiveZone – לחצן להדחה עוצמתית
אזור ניקוי אינטנסיבי בסלסלה התחתונה, לשטיפה 

עוצמתית בלחץ מים מוגבר ובטמפרטורות גבוהות יותר.
יעיל בהתמודדות עם סירים ומחבתות מלוכלכים במיוחד 

ומאפשר הדחה בו זמנית של כלים עדינים בסלסלה 
העליונה, לקבלת תוצאות מבריקות בשני אזורי ההדחה.

Machine Care - תכנית לשמירה על המדיח
תכנית לניקיון עצמי ומהיר של המדיח. התכנית 

מנקה את שאריות האבנית והשומן מכל חלקי המדיח 
ומבטיחה שמירה מקסימאלית על המדיח לאורך זמן. 
כל 30 הדחות תתקבל תזכורת על ביצוע התכנית על 

גבי צג ההפעלה.

OpenAssist - פתיחת דלת בלחיצה רכה בלבד 
ללא לחצנים וידיות, בעיצוב אינטגרלי, משתלב בצורה 

מושלמת בארונות המטבח.

Hygiene Plus - תכנית להדחה היגיינית
תכנית למיקסום היגיינת הכלים שלכם. 

פעולה זו מעלה את הטמפרטורה בזמן ההדחה והיא 
נשארת כך לזמן ארוך יותר, על מנת להשיג יכולת 

היגיינה מיטבית. התכנית מתאימה לאנשים בעלי צרכי 
ניקיון גבוהים ולבתים עם ילדים, אידיאלית לקרשי חיתוך 

או בקבוקי תינוקות.

Hygiene Plus

iQdrive - המנוע המגנטי החכם
הלב הפועם של מדיחי הכלים הוא המנוע שלהם. 

 iQdrive - מנוע חדשני הפועל ללא פחמים
המשתמש במגנטים קבועים וייחודיים, אמין ועמיד 

לאורך שנים רבות.

Home Connect - ניטור ושליטה מרחוק על 
פעולת המדיח באמצעות אפליקצייה ייעודית

)IOS-עבור אנדרואיד ו(
 תוכלו להפעיל את המדיח בלחיצת כפתור גם אם

אתם לא לידו ולתזמן מתי התכנית תתחיל לפעול או 
מתי תסתיים. פונקציית מונה הטבליות מתריעה כאשר 

 נדרש לחדש את מלאי הטבליות.
באמצעות האפליקציה ניתן להתחבר לשירות הלקוחות, 

על מנת לסייע באיתור תקלה.

Extra Dry - לחצן לייבוש מוגבר
לחיצה על לחצן הייבוש הנוסף תבטיח תוצאות ייבוש 

אופטימליות, ללא קשר לתכנית ההדחה שנבחרה. 

Zeolith - לתוצאות ייבוש מעולות
זאוליט הינו מינרל טבעי הנמצא במדיח, תפקידו להפוך 

את הלחות במדיח לאנרגיית חום, לחסוך באנרגיה 
ולספק תוצאות ייבוש גבוהות. הזאוליט אינו נשחק 

ומחזיק לאורך כל חיי המדיח. ייבוש בעזרת טכנולוגיית 
הזאוליט מאפשר כלים מבריקים וייבוש אידיאלי גם של 
כלי הפלסטיק וחיסכון באנרגיה למשך כל חיי המדיח. 

varioDrawer - מפלס שלישי לסכו"ם וכלים קטנים
גמישות גדולה במיוחד עם המגירה השלישית העליונה. 

המגירה היא בעצם מפלס טעינה נוסף, בעל מבנה 
בצורת V, המאפשרת מקום נוסף לא רק לסכו"ם. ניתן 
להניח בה כוסות אספרסו, מצקת מרק, צלוחיות הגשה 
של סלטים ורטבים ושאר כלים קטנים. במדיח בו קיימת 
המגירה השלישית אין צורך להשתמש בסלסלת הסכו"ם 

הרגילה, כך שניתן להעמיס עד כ- 14 מערכות כלים.

הדחה וייבוש במהירות כפולה: לחצן חצי זמן 
varioSpeed Plus

אם אתם רוצים לבצע הדחה מהירה יותר, בחרו בתכנית 
 .varioSpeed ההדחה ואז לחצו על לחצן חצי הזמן

זה כל מה שנדרש לעשות, על מנת לקצר עד כ-66% 
את זמן ההדחה )אינו חל על שטיפה מוקדמת ותכנית 

מהירה(. קיצור זמן ההדחה אינו פוגע בתוצאות הסופיות 
שתהיינה תמיד: כלים נקיים ויבשים.

תכנית ההדחה המהירה: הדחה ב-29 דקות בלבד!
בתכנית המהירה של 45 מעלות אתם יכולים להדיח 

כלים שאינם שומניים במיוחד בכ-29 דקות בלבד )אינו 
חל במדיחים עם צריכת מים 6.5 ליטר(. זהו זמן מהיר 
ביותר לפעולת הדחה מלאה תוך שמירה על תוצאות 

ניקוי מבריקות.

תכנית עדינה ייחודית לכוסות
בלחיצת כפתור תוכלו להפעיל תכנית לניקוי עדין של 

הכוסות בטמפרטורה של 40 מעלות אשר שומרת עליהן 
נקיות ומבריקות לאורך זמן. לא צריך לחשוש ולשטוף 

את הכוסות ידנית, תכנית הכוסות תשמור בצורה טובה 
ביותר על הכוסות שלך.

לחצן "חצי כמות" כלים
במידה ואתם זקוקים לכוסות או צלחות בדחיפות אבל 

המדיח אינו מלא - לחצו על כפתור "חצי כמות". הכלים 
מודחים במלוא העוצמה עם צריכה מופחתת של מים 

וחשמל בזכות זמן ההדחה המקוצר.

מגוון חידושים טכנולוגיים במדיחי הכלים של סימנס, כל דגם והתכונות הייחודיות לו

הדחה 
עדינה

הדחה 
אינטנסיבית

איזור ניקוי 
מוגבר
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המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח.

מדיחי כלים

* האחריות הנוספת המוגבלת על מנגנון AquaStop הינה בנוסף לתנאים המצוינים בתעודת האחריות של המוצר ובכפוף לתנאים ולהנחיות המצויים בחוברת ההפעלה.

SN236W07IE

• 	iQ300 ,מדיח כלים רחב, לבן 60 ס״מ
• קיבולת: 13 מערכות כלים	
• צריכת מים: 9.5 ליטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• 	46dB :שקט
•  6 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°,	

תכנית לכוסות 40°, שעה ב 65° , מהירה 45°
• 3 לחצנים: לחצן intensiveZone - איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה, 	

varioSpeed – להדחת מדיח מלא בכלים בחצי הזמן, extraDry - לחצן לייבוש מוגבר
• Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח	
• dosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	
• iQdrive – מנוע ללא פחמים	
• 	 loadSensor ,חיישן צלילות/עכירות המים – aquaSensor :מערכת חיישנים הכוללת

– חיישן העמסה
• מנגנון ״3in1 ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	
• Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה	
• תצוגה דיגיטלית למצב התכנית והזמן שנותר לסיום	
• טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	
• הכנה למפלס שלישי לסכו"ם	
• סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות אחיזה בצידי הסלסלה	
• 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה	
• 4 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה	
• נעילת בטיחות בפני ילדים	
• AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. למנגנון אחריות נוספת 	

מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
• מידות המוצר בס״מ:  ג-84.5 , ר-60, ע-60	

₪ 4,490

SN235I00IY

• 	iQ300 ,מדיח כלים רחב, דמוי נירוסטה, 60 ס״מ
• קיבולת: 13 מערכות כלים	
• צריכת מים: 9.5 ליטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• 	46dB :שקט
•  5 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°,  חסכונית 50°, שעה ב 65°,	

מהירה 45°
• 3 לחצנים: varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, לחצן חצי כמות, extraDry - לחצן 	

לייבוש מוגבר
• Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח	
• dosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	
• iQdrive – מנוע ללא פחמים	
• 	 loadSensor ,חיישן צלילות/עכירות המים – aquaSensor :מערכת חיישנים הכוללת

– חיישן העמסה
• מנגנון ״3in1 ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	
• Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה	
• תצוגה דיגיטלית למצב התכנית והזמן שנותר לסיום	
• טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	
• סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות אחיזה בצידי הסלסלה	
• 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה	
• 4 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה	
• נעילת בטיחות בפני ילדים	
• ציפוי למניעת טביעות אצבע	
• AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. למנגנון אחריות נוספת 	

מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
• מידות המוצר בס״מ:  ג-84.5 , ר-60, ע-60	

₪ 5,090

SN236I00IY

• 	iQ300 ,מדיח כלים רחב, דמוי נירוסטה, 60 ס״מ
• קיבולת: 13 מערכות כלים	
• צריכת מים: 9.5 ליטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• 	46dB :שקט
• 6 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, תכנית לכוסות 40°, 	

שעה ב 65°, מהירה 45°
• 3 לחצנים: varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, לחצן חצי כמות, extraDry - לחצן 	

לייבוש מוגבר
• Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח	
• dosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	
• iQdrive – מנוע ללא פחמים	
• 	 loadSensor ,חיישן צלילות/עכירות המים – aquaSensor :מערכת חיישנים הכוללת

– חיישן העמסה
• מנגנון ״3in1 ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	
• Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה	
• תצוגה דיגיטלית למצב התכנית והזמן שנותר לסיום	
• טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	
• סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות אחיזה בצידי הסלסלה	
• 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה	
• 4 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה	
• נעילת בטיחות בפני ילדים	
• ציפוי למניעת טביעות אצבע	
• AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. למנגנון אחריות נוספת 	

מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
• מידות המוצר בס״מ:  ג-84.5 , ר-60, ע-60	

₪ 5,390
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המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח. * האחריות הנוספת המוגבלת על מנגנון AquaStop הינה בנוסף לתנאים המצוינים בתעודת האחריות של המוצר ובכפוף לתנאים ולהנחיות המצויים בחוברת ההפעלה.

SN257I00MY

• 	iQ500 ,מדיח כלים רחב, דמוי נירוסטה, 60 ס״מ
• קיבולת: 13 מערכות כלים	
• צריכת מים חסכונית במיוחד: 6.5 ליטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• 	46dB :שקט
• varioDrawer - מפלס שלישי להטענה של סכו״ם וכלים קטנים	
• 7 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, כוסות 40°, שעה ב 	

65°, מהירה 45°, קדם שטיפה
• 4 לחצנים: לחצן intensiveZone - איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה, 	

 - extraDry ,להדחת מדיח מלא בכלים בחצי הזמן, לחצן חצי כמות – varioSpeed
לחצן לייבוש מוגבר

• Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח	
• dosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	
• iQdrive – מנוע ללא פחמים	
•  מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/עכירות המים,	

loadSensor – חיישן העמסה
• מנגנון ״3in1 ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	
• Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה	
• תצוגה דיגיטלית למצב התכנית והזמן שנותר לסיום	
• טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	
• סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות אחיזה בצידי הסלסלה	
• 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה	
• 4 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה	
• נעילת בטיחות בפני ילדים	
• ציפוי למניעת טביעות אצבע	
• AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. למנגנון אחריות נוספת 	

מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
• מידות המוצר בס״מ:  ג-84.5 , ר-60, ע-60	

₪ 6,390

SN258I01TE

• 	iQ500 ,מדיח כלים רחב, דמוי נירוסטה, 60 ס״מ
• קיבולת: 14 מערכות כלים	
• צריכת מים: 9.5 ליטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• שקט מאוד: 44dB בלבד!	
•  Zeolith – מינרל מיוחד הנמצא במערכות המדיח אשר	

מסייע בתהליך הייבוש, לקבלת תוצאות מיטביות וחסכון משמעותי בחשמל
• varioDrawer Pro - מפלס שלישי משופר להטענה של סכו״ם וכלים קטנים	
• 8 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, שקטה 50°, מהירה 	

60°, כוסות 40°, מהירה 45° ב-29 דקות בלבד!, קדם שטיפה
• 4 לחצנים: לחצן intensiveZone - איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה, 	

varioSpeed – להדחת מדיח מלא בכלים בחצי הזמן, HygienePlus - לחצן היגיינה, 
shine&Dry - להברקה וייבוש מיוחד של כלי זכוכית

• Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח	
• dosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	
• iQdrive – מנוע ללא פחמים	
•  מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/עכירות המים,	

loadSensor – חיישן העמסה
• מנגנון ״3in1 ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	
• Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה	
• תצוגה דיגיטלית למצב התכנית והזמן שנותר לסיום	
• טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	
• סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות אחיזה בצידי הסלסלה	
• 6 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה	
• 8 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה	
• נעילת בטיחות בפני ילדים	
• ציפוי למניעת טביעות אצבע	
• AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. למנגנון אחריות נוספת 	

מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
• מידות המוצר בס״מ:  ג-84.5 , ר-60, ע-60	

₪ 7,090

Hygiene Plus

SN278I36TE

• מדיח כלים רחב, דמוי נירוסטה, משולב Home Connect לשליטה במוצר 	
iQ700 ,מרחוק, 60 ס״מ

• קיבולת: 13 מערכות כלים	
• צריכת מים: 7.5 ליטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• חרישי: 42dB בלבד!	
• HomeConnect - שליטה במוצר מרחוק באמצעות אפליקציה ייעודית לסמארטפון	
• Zeolith – מינרל מיוחד הנמצא במערכות המדיח אשר מסייע בתהליך הייבוש, 	

לקבלת תוצאות מיטביות וחסכון משמעותי בחשמל
• varioDrawer Pro - מפלס שלישי משופר להטענה של סכו״ם וכלים קטנים	
• 8 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, שקטה 50°, 	

מהירה 60°, כוסות 40°, מהירה 45° ב-29 דקות בלבד!, קדם שטיפה
• 5 לחצנים: שליטה מרחוק,varioSpeed - להדחת מדיח מלא בכלים בחצי הזמן, 	

intensiveZone - איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה, HygienePlus - לחצן 
היגיינה, Shine&Dry - להברקה וייבוש מיוחד של כלי זכוכית

• Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח	
• dosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	
• iQdrive – מנוע ללא פחמים	
• מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/עכירות המים, 	

loadSensor – חיישן העמסה
• מנגנון ״3in1 ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	
• Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה	
• פנל פיקוד עליון נסתר כולל תצוגה ולחצני טאץ׳	
• מסך TFT תצוגה דיגיטלית גרפית צבעונית	
• emotionLight - תאורה פנימית בחלל המדיח בגוון כחול	
• טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	
• סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות אחיזה בצידי הסלסלה	
• 6 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה ו-8 בתחתונה	
• נעילת בטיחות בפני ילדים	
• ציפוי למניעת טביעות אצבע	
• AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. למנגנון אחריות נוספת 	

מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
• מידות המוצר בס״מ:  ג-84.5 , ר-60, ע-60	

₪ 8,790

Hygiene Plus
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המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח.

מדיחי כלים

* האחריות הנוספת המוגבלת על מנגנון AquaStop הינה בנוסף לתנאים המצוינים בתעודת האחריות של המוצר ובכפוף לתנאים ולהנחיות המצויים בחוברת ההפעלה.

SN535S05IE

• 	iQ300 ,מדיח כלים חצי אינטגרלי רחב, 60 ס״מ
• קיבולת: 13 מערכות כלים	
• צריכת מים: 9.5 ליטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• 	44dB :שקט מאוד
• 5 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 	

50°, כוסות 40°, שעה 65°
• 3 לחצנים: varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, לחצן 	

intensiveZone - איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה, 
extraDry - לחצן לייבוש מוגבר

• Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח	
• dosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	
• iQdrive – מנוע ללא פחמים	
• מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	

עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה
• מנגנון ״3in1 ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	
• Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון 	

באנרגיה
• תצוגה דיגיטלית למצב התכנית והזמן שנותר לסיום	
• טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	
• סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות 	

אחיזה בצידי הסלסלה
• 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה	
• 4 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה	
• נעילת בטיחות בפני ילדים	
• AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
• ראה שרטוט בעמוד 46	

₪ 5,890

SN536S03ME

• 	iQ300 ,מדיח כלים חצי אינטגרלי רחב, 60 ס״מ
• קיבולת: 14 מערכות כלים	
• צריכת מים: 9.5 ליטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• 	44dB :שקט מאוד
• varioDrawer - מפלס שלישי להטענה של סכו״ם וכלים 	

קטנים
• 6 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 	

50°, תכנית לכוסות 40°, שעה ב 65°, קדם שטיפה
• 3 לחצנים: varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, לחצן 	

intensiveZone - איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה, 
extraDry - לחצן לייבוש מוגבר

• Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח	
• dosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	
• iQdrive – מנוע ללא פחמים	
• מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	

עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה
• מנגנון ״3in1 ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	
• Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון 	

באנרגיה
• תצוגה דיגיטלית למצב התכנית והזמן שנותר לסיום	
• טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	
• סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות 	

אחיזה בצידי הסלסלה
• 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה	
• 4 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה	
• נעילת בטיחות בפני ילדים	
• AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
• ראה שרטוט בעמוד 46	

₪ 6,290
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המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח. * האחריות הנוספת המוגבלת על מנגנון AquaStop הינה בנוסף לתנאים המצוינים בתעודת האחריות של המוצר ובכפוף לתנאים ולהנחיות המצויים בחוברת ההפעלה.

SN615X02CE

• 	iQ100 ,מדיח כלים אינטגרלי רחב, 60 ס״מ
• קיבולת: 13 מערכות כלים	
• צריכת מים: 12 ליטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• 	48dB :שקט
• 5 תכניות: אינטנסיבית 70°,  אוטומטית 65°-45°,  חסכונית 50°,  	

מהירה 45°,  קדם שטיפה
• לחצן: varioSpeed – להדחת מדיח מלא בכלים בחצי הזמן	
• dosageAssist – בקרת מינון לטבליה	
• iQdrive – מנוע ללא פחמים	
• מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	

עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה
• מנגנון ״3in1 ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	
• Infolight - נקודת אור כחולה המוקרנת לרצפה לחיווי 	

כשהמדיח פועל
• טיימר להפעלה מאוחרת: 3, 6 או 9 שעות	
• מערכת סלסלות Vario סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים	
• 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה	
• נעילת בטיחות בפני ילדים	
• AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
• ראה שרטוט בעמוד 46	

₪ 5,290

SN636X00CE

• 	iQ300 ,מדיח כלים אינטגרלי רחב, 60 ס״מ
• קיבולת: 13 מערכות כלים	
• צריכת מים: 9.5 ליטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• 	46dB :שקט
• 6 תכניות: אינטנסיבית 70°,  אוטומטית 65°-45°,  חסכונית 50°,  	

שקטה 50°, כוסות 40°, שעה ב-65°
•  2 לחצנים: varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן,	

extraDry - לחצן לייבוש מוגבר
• Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח	
• dosageAssist – בקרת מינון לטבליה	
• iQdrive – מנוע ללא פחמים	
• מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	

עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה
• מנגנון ״3in1 ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	
• Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון 	

באנרגיה
• Infolight - נקודת אור כחולה המוקרנת לרצפה לחיווי 	

כשהמדיח פועל
• טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	
• הכנה למפלס שלישי לסכו"ם 	
• סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות 	

אחיזה בצידי הסלסלה
• 2 מדפים לכוסות בסלסלה העליונה	
• 2 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה	
• נעילת Servo לסגירה קלה של הדלת	
• AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
• ראה שרטוט בעמוד 46	

₪ 5,790

SN636X00MY

• 	iQ300 ,מדיח כלים אינטגרלי רחב, 60 ס״מ
• קיבולת: 13 מערכות כלים	
• צריכת מים חסכונית במיוחד: 6.5 ליטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• 	46dB :שקט
• varioDrawer - מפלס שלישי להטענה של סכו״ם וכלים 	

קטנים
• 6 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, 	

שעה ב 65°, מהירה 45°, קדם שטיפה
• 3 לחצנים: varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, לחצן חצי כמות, 	

extraDry - לחצן לייבוש מוגבר
• Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח	
• dosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה	
• iQdrive – מנוע ללא פחמים	
• מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	

עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה
• מנגנון ״3in1 ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	
• Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון 	

באנרגיה
• Infolight - נקודת אור כחולה המוקרנת לרצפה לחיווי 	

כשהמדיח פועל
• משמיע צליל בסיום התכנית – ניתן לוסת את העוצמה או 	

לבטל
• טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	
• סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות 	

אחיזה בצידי הסלסלה
• 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה	
• 4 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה	
• נעילת בטיחות בפני ילדים	
• AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
• ראה שרטוט בעמוד 46	

₪ 6,190

SN636X02CE

• 	iQ300 ,מדיח כלים אינטגרלי רחב, 60 ס״מ
• קיבולת: 13 מערכות כלים	
• צריכת מים: 9.5 ליטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• 	44dB :שקט מאוד
• Zeolith – מינרל מיוחד הנמצא במערכות המדיח אשר מסייע 	

בתהליך הייבוש, לקבלת תוצאות מיטביות וחסכון משמעותי 
בחשמל

• 6 תכניות: אינטנסיבית 70°,  אוטומטית 65°-45°,  חסכונית 50°,  	
שקטה 50°, מהירה 60°, כוסות 40°

• 3 לחצנים: varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, לחצן 	
 intensiveZone - איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה,

לחצן ייבוש והברקה
• Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח	
• dosageAssist – בקרת מינון לטבליה	
• iQdrive – מנוע ללא פחמים	
• מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	

עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה
• מנגנון ״3in1 ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	
• Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון 	

באנרגיה
• Infolight - נקודת אור כחולה המוקרנת לרצפה לחיווי 	

כשהמדיח פועל
• טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	
• הכנה למפלס שלישי לסכו"ם 	
• סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות 	

אחיזה בצידי הסלסלה
• 2 מדפים לכוסות בסלסלה העליונה	
• 2 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה	
• נעילת Servo לסגירה קלה של הדלת	
• AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
• ראה שרטוט בעמוד 46	

₪ 6,590
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המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח.

מדיחי כלים
SN636X03MD

• 	iQ300 ,מדיח כלים אינטגרלי רחב, 60 ס״מ
• קיבולת: 14 מערכות כלים	
• צריכת מים: 9.5 ליטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• 	44dB :שקט מאוד
• Zeolith – מינרל מיוחד הנמצא במערכות המדיח אשר 	

מסייע בתהליך הייבוש, לקבלת תוצאות מיטביות וחסכון 
משמעותי בחשמל

• varioDrawer - מפלס שלישי להטענה של סכו״ם וכלים 	
קטנים

• 6 תכניות: אינטנסיבית 70°,  אוטומטית 65°-45°,  חסכונית 	
50°,  שקטה 50°, כוסות 40°, שעה ב-65°

• 	 - hygienePlus ,לחצן חצי זמן - varioSpeed Plus :3 לחצנים
לחצן היגיינה, לחצן ייבוש והברקה

• Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח	
• dosageAssist – בקרת מינון לטבליה	
• iQdrive – מנוע ללא פחמים	
• מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	

עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה
• מנגנון ״3in1 ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	
• Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון 	

באנרגיה
• timeLight - הקרנה גרפית על הרצפה של הזמן הנותר 	

לסיום, מצב התכנית ופונקציות פועלות
• טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	
• סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות 	

אחיזה בצידי הסלסלה
• 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה	
• 4 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה	
• AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
• מתקן מתפרק קטן לסכו"ם בסלסלה התחתונה	
• ראה שרטוט בעמוד 46	

₪ 7,490

Hygiene Plus

SN658D02ME

• 	iQ500 ,מדיח כלים אינטגרלי רחב, 60 ס״מ
• קיבולת: 14 מערכות כלים	
• צריכת מים: 9.5 ליטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• חרישי: 42dB בלבד!	
•  openAssist - פתיחת דלת בלחיצה רכה בלבד ללא	

לחצנים וידיות
• varioDrawer - מפלס שלישי להטענה של סכו״ם וכלים 	

קטנים
• 8 תכניות: אינטנסיבית 70°,  אוטומטית 65°-45°,  חסכונית 	

50°,  שקטה 50°, כוסות 40°, שעה ב- 65°, מהירה 45° ב-29 
דקות בלבד,  קדם שטיפה

• 4 לחצנים: varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, לחצן 	
intensiveZone - איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה, 

hygienePlus - לחצן היגיינה, extraDry - לחצן לייבוש מוגבר
• Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח	
• dosageAssist – בקרת מינון לטבליה	
• iQdrive – מנוע ללא פחמים	
• מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	

עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה
• מנגנון ״3in1 ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	
• Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון 	

באנרגיה
• timeLight - הקרנה גרפית על הרצפה של הזמן הנותר 	

לסיום, מצב התכנית ופונקציות פועלות
• טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	
• סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות 	

אחיזה בצידי הסלסלה
• 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה	
• 4 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה	
• פנל פיקוד עליון נסתר כולל תצוגה ולחצני טאץ	
• AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
• ראה שרטוט בעמוד 46	

₪ 8,390

Hygiene Plus

SR215W03CE

• 	iQ100 ,מדיח כלים צר, לבן 45 ס״מ
• קיבולת: 9 מערכות כלים	
• צריכת מים: 8.5 ליטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• 	46dB :שקט
• 5 תכניות: אינטנסיבית 70°,  אוטומטית 65°-45°,  חסכונית 	

50°,  שעה ב- 65°, מהירה 45°
• 	 - extraDry ,לחצן חצי זמן - varioSpeed Plus :2 לחצנים

לחצן לייבוש מוגבר
• dosageAssist – בקרת מינון לטבליה	
• iQdrive – מנוע ללא פחמים	
• מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	

עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה
• מנגנון ״3in1 ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	
• DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לעוצמת ניקוי מושלמת	
• Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון 	

באנרגיה
• תצוגה דיגיטלית למצב התכנית והזמן שנותר לסיום	
• טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	
• מערכת סלסלות Vario סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים	
• 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה	
• נעילת Servo לסגירה קלה של הדלת	
• AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
• מידות המוצר בס״מ:  ג-84.5 , ר-45, ע-60	

₪ 4,390

SR215I03CE

• 	iQ100 ,מדיח כלים צר, דמוי נירוסטה 45 ס״מ
• קיבולת: 9 מערכות כלים	
• צריכת מים: 8.5 ליטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• 	46dB :שקט
• 5 תכניות: אינטנסיבית 70°,  אוטומטית 65°-45°,  חסכונית 	

50°,  שעה ב- 65°, מהירה 45°
• 	 - extraDry ,לחצן חצי זמן - varioSpeed Plus :2 לחצנים

לחצן לייבוש מוגבר
• dosageAssist – בקרת מינון לטבליה	
• iQdrive – מנוע ללא פחמים	
• מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	

עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה
• מנגנון ״3in1 ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	
• DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לעוצמת ניקוי מושלמת	
• Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון 	

באנרגיה
• תצוגה דיגיטלית למצב התכנית והזמן שנותר לסיום	
• טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	
• מערכת סלסלות Vario סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים	
• 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה	
• נעילת Servo לסגירה קלה של הדלת	
• ציפוי למניעת טביעות אצבע	
• AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
• מידות המוצר בס״מ:  ג-84.5 , ר-45, ע-60	

₪ 4,590

* האחריות הנוספת המוגבלת על מנגנון AquaStop הינה בנוסף לתנאים המצוינים בתעודת האחריות של המוצר ובכפוף לתנאים ולהנחיות המצויים בחוברת ההפעלה.
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המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח. * האחריות הנוספת המוגבלת על מנגנון AquaStop הינה בנוסף לתנאים המצוינים בתעודת האחריות של המוצר ובכפוף לתנאים ולהנחיות המצויים בחוברת ההפעלה.

SR515S03CE

• 	iQ100 ,מדיח כלים חצי אינטגרלי צר, 45 ס״מ
• קיבולת: 9 מערכות כלים	
• צריכת מים: 8.5 ליטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• 	46dB :שקט
• 5 תכניות: אינטנסיבית 70°,  אוטומטית 65°-45°,  חסכונית 	

50°,  שעה ב- 65°, מהירה 45°
• 	 - extraDry ,לחצן חצי זמן - varioSpeed Plus :2 לחצנים

לחצן לייבוש מוגבר
• dosageAssist – בקרת מינון לטבליה	
• iQdrive – מנוע ללא פחמים	
• מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	

עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה
• מנגנון ״3in1 ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	
• DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לעוצמת ניקוי מושלמת	
• Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון 	

באנרגיה
• תצוגה דיגיטלית למצב התכנית והזמן שנותר לסיום	
• טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	
• מערכת סלסלות Vario סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים	
• 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה	
• נעילת Servo לסגירה קלה של הדלת	
• AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
• ראה שרטוט בעמוד 47	

₪ 4,690

SR614X01CE

• 	iQ100 ,מדיח כלים אינטגרלי צר, 45 ס״מ
• קיבולת: 9 מערכות כלים	
• צריכת מים: 8.5 ליטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• 	48dB :שקט
• 4 תכניות: אינטנסיבית 70°,  אוטומטית 65°-45°,  חסכונית 	

50°,  שעה ב- 65°
• לחצן: varioSpeed – להדחת מדיח מלא בכלים בחצי הזמן	
• dosageAssist – בקרת מינון לטבליה	
• iQdrive – מנוע ללא פחמים	
• מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	

עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה
• מנגנון ״3in1 ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	
• DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לעוצמת ניקוי מושלמת	
• Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון 	

באנרגיה
• Infolight - נקודת אור כחולה המוקרנת לרצפה לחיווי 	

כשהמדיח פועל
• משמיע צליל בסיום התכנית – ניתן לוסת את העוצמה או 	

לבטל
• טיימר להפעלה מאוחרת: 3, 6 או 9 שעות	
• מערכת סלסלות Vario סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים	
• 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה	
• נעילת Servo לסגירה קלה של הדלת	
• AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
• ראה שרטוט בעמוד 47	

₪ 4,890

SR635X01ME

• 	iQ300 ,מדיח כלים אינטגרלי צר, 45 ס״מ
• קיבולת: 10 מערכות כלים	
• צריכת מים: 9.5 ליטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• 	48dB :שקט
• varioDrawer - מפלס שלישי להטענה של סכו״ם וכלים 	

קטנים
• 5 תכניות: אינטנסיבית 70°,  אוטומטית 65°-45°,  חסכונית 	

50°,  כוסות 40°, שעה ב- 65°
• 3 לחצנים: varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, לחצן 	

intensiveZone - איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה, 
extraDry - לחצן לייבוש מוגבר

• Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח	
• dosageAssist – בקרת מינון לטבליה	
• iQdrive – מנוע ללא פחמים	
• מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	

עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה
• מנגנון ״3in1 ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	
• DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לעוצמת ניקוי מושלמת	
• Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון 	

באנרגיה
• Infolight - נקודת אור כחולה המוקרנת לרצפה לחיווי 	

כשהמדיח פועל
• משמיע צליל בסיום התכנית – ניתן לוסת את העוצמה או 	

לבטל
• טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	
• סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות 	

אחיזה בצידי הסלסלה
• 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה	
• 2 מחיצות מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה	
• AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
• ראה שרטוט בעמוד 47	

₪ 5,790

SR236I00ME

• 	iQ300 ,מדיח כלים צר, דמוי נירוסטה 45 ס״מ
• קיבולת: 10 מערכות כלים	
• צריכת מים: 9.5 ליטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• 	46dB :שקט
• varioDrawer - מפלס שלישי להטענה של סכו״ם וכלים 	

קטנים
• 6 תכניות: אינטנסיבית 70°,  אוטומטית 65°-45°,  חסכונית 	

50°,  שקטה 50°,  כוסות 40°,  שעה ב 65°
• 3 לחצנים: varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, לחצן 	

intensiveZone - איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה, 
extraDry - לחצן לייבוש מוגבר

• Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח	
• dosageAssist – בקרת מינון לטבליה	
• iQdrive – מנוע ללא פחמים	
• מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/	

עכירות המים, loadSensor – חיישן העמסה
• מנגנון ״3in1 ultimate״: זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	
• DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לעוצמת ניקוי מושלמת	
• Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון 	

באנרגיה
• תצוגה דיגיטלית למצב התכנית והזמן שנותר לסיום	
• טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	
• סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות 	

אחיזה בצידי הסלסלה
• 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה	
• 2 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה	
• נעילת בטיחות בפני ילדים	
• ציפוי למניעת טביעות אצבע	
• AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. 	

למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
• מידות המוצר בס״מ:  ג-84.5 , ר-45, ע-60	

₪ 4,790
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