להישען אחורה ולגעת בעתיד
 - Siemems Home Connectהטכנולוגיה שמאפשרת לכם
לשלוט במכשירי החשמל בבית ,מכל מקום.

siemens-home.co.il

Siemens. The future moving in.

מהיום ,מטלות הבית יוכלו להיעשות
גם כשאתם לא שם.

נוחה ויעילה במיוחד.

הבית החכם כבר כאן! לראשונה בישראל סימנס משיקה סדרת מוצרי חשמל ביתיים שמתחברים
לאינטרנט וניתנים להפעלה דרך אפליקציה ,בין אם אתם ליד המכשיר ובין אם אתם הרחק ממנו.

אפליקציית  :Home Connectממשק קל לשימוש ,המאפשר גישה לכל המכשירים
הביתיים של סימנס תומכי  .Home Connectבכל מקום ובכל עת.

" Internet of Thingsוהבית החכם" הם מושגים
שנשמעים כמעט מדע בדיוני .נדמה לנו שהם שייכים
לעידן עתידי בו כל המכשירים שמותקנים בבית שלנו
ידעו לדבר אחד עם השני – ועם האינטרנט .ובכן,
העידן הזה אינו רחוק בכלל .למעשה הוא כבר כאן!

מהיום ,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.
סימנס משיקה שורה של מוצרים שיודעים לתקשר
עם הסמארטפון או הטאבלט שלכם ,להישלט על
ידכם דרך האינטרנט ולספק ממשק עבודה ברור ונוח
שכמותו טרם חוויתם.

מוצרי החשמל משולבי  - Home Connectתוכנה
חכמה ואינטואטיבית ,מציעים מגוון רחב של אפשרויות
שימוש מלהיבות.
חלקן מקלות על עומס העבודה בבית  -ואחרות
פותחות פתח לשלל אפשרויות חדשות בשימוש
במוצרי החשמל בבית.

ממשק אחד עבור כל המכשירים.

כל אלו יכולים להפוך את חיי היום-יום שלכם
ליעילים ונוחים באופן חסר תקדים ובה בעת
מאפשרים לכם להקדיש זמן ותשומת לב לדברים
שאתם אוהבים לעשות.
גלו את היתרונות הספציפיים שמספקת לכם
 Home Connectעבור כל מוצר ומוצר .לחיים
מרתקים הרבה יותר ולחוויה בלתי שגרתית.

עם מגוון אפשרויות ייחודיות ,שמפשטות
את חיי היום-יום.

ניהול הבית מעולם לא היה פשוט יותר.

הורידו את

Home Connect

דרך חנות
האפלקציות
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להיות צעד אחד לפני כולם.

גלו את היתרונות בניהול המוצרים הביתיים של סימנס באמצעות .Home Connect
בכל מקום ובכל זמן ,בלי קשר למה שאתם עושים.
תנורים
• אפשרות הפעלה של התנור באופן אינטואיטיבי מכל
מקום ,למשל ,לצורך חימום מוקדם כשאתם בדרך
הביתה .ניתן להגדיר את מידת החום שלו ברמת
מעלות מדויקת .ניתן להגדיר גם זמן בישול עד לרמת
השניה ולכוון טיימר.
• הילדים בבית ואתם בעבודה? אם אתם דואגים שהם
יתעסקו עם התנור – ניתן לנעול אותו מרחוק בלחיצה
על כפתור באפליקציה.
• האפליקציה יודעת להציע לכם איך לבשל,
אפשרות  recipeWorldמציעה מגוון רחב של מתכונים
משובחים  -בחרו את המתכון המועדף עליכם ושלחו
את ההגדרות המתאימות ביותר אל התנור .תוכלו
למצוא מתכונים במבחר גדול של רמות המתעדכנים
באופן קבוע ,כדי שתמיד תוכלו להפתיע את יקירכם
עם תבשיל חדש .עם אפליקציית Home Connect
מלאכת הבישול הופכת 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.

מכונת קפה
• מכונת הקפה של סימנס יודעת לייצר עבורכם כוס
קפה בצורה מקצועית ומדויקת ביותר ומסוגלת להפיק
עשרות סוגי משקאות קפה שונים הודות לפונקציית
 .coffeeWorldמשקאות אלו שמורים כמתכוני קפה
המתוכנתים במכונת הקפה ומופקים ממנה בלחיצת
כפתור באפליקציה .ניתן לשלוט בכל מרכיבי המשקה
ולשנותם ,ניתן אף להגדיר טמפרטורת רתיחה
ספציפית .לא צריך לעשות זאת בכל פעם מחדש:
פונקציית  myCoffeeמאפשרת לשמור  8תוכניות
קפה שונות.

• פונקציית  coffeePlaylistמאפשרת לכם להעביר
את הזמנת המשקאות של האורחים למכונת הקפה
בבת אחת .מדובר ביכולת להזין לאפליקציה את
בקשותיו של כל אחד ואחד מהאורחים ואז ,בלחיצת
כפתור ,לתת למכונה פקודה להכין את כל המשקאות
השונים הללו ברצף ,כאשר כל מה שאתם צריכים
לעשות זה רק להחליף ספלים בין משקה למשקה -
מכונת הקפה תכין את המשקאות בזה אחר זה.

מדיח כלים
• הכירו את מדיח הכלים החכם של סימנס ,שיודע
להמליץ איזו תוכנית הדחה מתאימה ,לאחר שמזינים
באפליקציה את פרטי התכולה שמכניסים אליו.
תוכלו להפעיל את המדיח בלחיצת כפתור גם אם
אתם כלל לא לידו .ניתן גם לתזמן מתי התוכנית
תתחיל לפעול או מתי תסיים.
תוך כדי פעולת המדיח תציג האפליקציה חיווי על
צריכת המים והאנרגיה שלו.
• באמצעות פונקציית מונה הטבליות ,תקבלו
התראה במידה ונדרש מילוי מחדש של מלאי
הטבליות למדיח.
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• זיהוי תקלה מרחוק  -הודות לחיבור ישיר
של המדיח לשירות הלקוחות ,המסייע באיתור
תקלה במדיח בזמן אמת .פונקציה זו חוסכת לעיתים
ביקור של טכנאי ומאפשרת לכם ליהנות משירות
יעיל ומהיר.

מכונת כביסה
• מכונת הכביסה החכמה של סימנס יודעת להציע
לכם את התוכנית המתאימה ביותר לפריטי הלבוש
שברצונכם לכבס .המכונה מופעלת בטכנולוגיית
 i-Dosשמייתרת את הצורך למלא מגירות בנוזל
כביסה ומרכך בכל פעולה .מכניסים את החומרים
כפעם בחודש ,ובכל הפעלה המכונה משתמשת
בכמות הדרושה .באפשרותכם לפרט באפליקציה את
סוגי הבגדים ששמתם ועד כמה הם מלוכלכים – והיא
כבר תדע להתאים את התוכנית המתאימה ביותר
ולהפעילה .בנוסף ,תתן האפליקציה חיווי מדויק של
הזמן שנותר לסיום התוכנית ,ובסיומה תקבלו הודעה.
• כאשר תחל ירידה בסטטוס המילוי של אבקת
הכביסה או המרכך מיד תקבלו הודעה על כך.
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תנור פירוליטי

תנור משולב מיקרוגל pulseSteam

®activeClean

®activeClean

®activeClean

HB676G5S6

HN678G4S6

CM676G0S6

CS658GRS6

תנור פירוליטי עם  3מסילות טלסקופיות ,משולב Home Connect

תנור בגודל מלא משולב מיקרוגל ,כולל  - pulseSteamהוספת אדים
לבישול ואפייה ,משולב  Home Connectלשליטה במוצר מרחוק

 – 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

תנור קומפקטי בגובה  45ס"מ משולב מיקרוגל – תוצאות מושלמות
במינימום זמן גם בבישול וגם בצלייה ,משולב Home Connect
לשליטה במוצר מרחוק

תנור אפייה ואידוי קומפקטי ,משולב  Home Connectלשליטה
במוצר מרחוק

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

 - activeCleanפירוליזציה ניקוי עצמי ושריפת שומנים
בעד כ 500-מעלות –  3דרגות לבחירה

 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 ,תוכנית
שמירת חום

 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 ,תוכנית שמירת חום

בקרת טמפרטורה מדוייקת 30°C - 300°C -

בקרת טמפרטורה מדוייקת 30°C - 300°C -

נפח  71ליטר
ניווט באמצעות כפתור ייחודי גדול ונוח במיוחד לבחירה בין התוכניות השונות
תא אפייה בציפוי אמאייל מיוחד לניקוי קל ושאינו נשרט

 - pulseSteamתוכניות נוספות לשימוש באמצעות אידוי:
רענון מזוןַ ,ה ְת ָס ָסה

לשליטה במוצר מרחוק

 - 4D Hotairמאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני הכיוונים לאפייה
שווה ואחידה ,גם ב 4-תבניות במקביל
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תנור קומפקטי משולב מיקרוגל

תנור אפייה ואידוי קומפקטי

מיקרו בעל  5עוצמות ()90W, 180W, 360W, 600W, 900W
ניווט באמצעות כפתור ייחודי גדול ונוח במיוחד לבחירה בין התוכניות השונות
תא אפייה בנפח  67ליטר ,בציפוי אמאייל מיוחד לניקוי קל ושאינו נשרט

 – 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
 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 ,תוכנית
שמירת חום
בקרת טמפרטורה מדוייקת 30°C - 300°C -

מיקרו בעל  5עוצמות ()90W, 180W, 360W, 600W, 900W
ניווט באמצעות כפתור ייחודי גדול ונוח במיוחד לבחירה בין התוכניות השונות
תא אפייה בנפח  47ליטר ,בציפוי אמאייל מיוחד לניקוי קל ושאינו נשרט
 - 4D Hotairמאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני הכיוונים לאפייה
שווה ואחידה ,גם ב 4-תבניות במקביל

דלת פנימית מזכוכית מלאה
תצוגת  TFTצבעונית  3.7אינץ עם לחצני מגע ()touch-control
תצוגת טמפרטורה מומלצת לתוכנית
תצוגת טמפרטורה בפועל ,בקרת התחממות ,תוכנית שבת
 - softMoveסגירת ופתיחת דלת רכה והדרגתית ,למניעת טריקה

תצוגת טמפרטורה מומלצת לתוכנית ,תצוגת טמפרטורה בפועל,
בקרת התחממות ,תוכנית שבת

תצוגת טמפרטורה מומלצת לתוכנית ,תצוגת טמפרטורה בפועל,
בקרת התחממות ,תוכנית שבת

 - cookControl Plusהשף הפרטי במטבח שלכם ,מאפשר הגדרות
מומלצות לבישול ואפייה

אפשרויות נוספות  -תוכנית להסרת אבנית ,תוכנית ייחודית לייבוש פירות
 - softMoveסגירת ופתיחת דלת רכה והדרגתית ,למניעת טריקה

 - softMoveסגירת ופתיחת דלת רכה והדרגתית ,למניעת טריקה

שעון אלקטרוני עם צליל התראה ,הפעלה עתידית וטיימר לכיבוי אוטומטי
לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא
תאורת הלוגן פנימית ,לחצן נפרד לתאורה פנימית של התנור
 3מסילות טלסקופיות נשלפות ,מותאמות לתנור פירוליטי
נעילת בטיחות בפני ילדים
כיבוי אוטומטי בטיחותי
דירוג אנרגיה A
למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 11

 - cookControl Plusהשף הפרטי במטבח שלכם ,מאפשר הגדרות
מומלצות לבישול ואפייה

 - 4D Hotairמאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני הכיוונים לאפייה
שווה ואחידה ,גם ב 4-תבניות במקביל
תצוגת  TFTגדולה  5.7אינץ' צבעונית עם לחצני מגע ()direct touch

 – bakingSensorחיישן אפייה המודד את רמת הלחות בתנור ומציין כאשר
התבשיל/העוגה מוכנים - roastingSensor ,מד נעיצה בעל שלושה חיישני
מדידה לתוצאות צלייה מדוייקות עבור נתח של דג ,בשר או עוף
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 של התנור
מיכל מים בנפח  1ליטר ,התראה עבור מיכל מים מתרוקן
מסילה טלסקופית במפלס אחד ,מותאמת לתנור פירוליטי
נעילת דלת אלקטרונית ,נעילת בטיחות בפני ילדים
כיבוי אוטומטי בטיחותי
למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 11

דלת ייחודית המותאמת למיקרוגל
תצוגת  TFTצבעונית  3.7אינץ עם לחצני מגע ()touch-control

 - cookControl Plusהשף הפרטי במטבח שלכם ,מאפשר הגדרות
מומלצות לבישול ואפייה
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 של התנור
מסילה טלסקופית במפלס אחד ,מותאמת לתנור פירוליטי
נעילת דלת אלקטרונית
נעילת בטיחות בפני ילדים
כיבוי אוטומטי בטיחותי
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 – 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
 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 ,תוכנית שמירת חום
תוכניות נוספות לשימוש באמצעות אידוי 100% :אידוי ,רענון מזוןַ ,ה ְת ָס ָסה ,הפשרה
בקרת טמפרטורה מדוייקת 30°C - 250°C -
ניווט באמצעות כפתור ייחודי גדול ונוח במיוחד לבחירה בין התוכניות השונות
תא אפייה בנפח  47ליטר ,בציפוי אמאייל מיוחד לניקוי קל ושאינו נשרט
 - ecoCleanתא האפייה בציפויי ייחודי המפרק שומנים
תוכנית רענון  - ecolyseלניקוי התנור
 - 4D Hotairמאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני הכיוונים לאפייה
שווה ואחידה ,גם ב 4-תבניות במקביל
דלת פנימית מזכוכית מלאה
תצוגת  TFTגדולה  5.7אינץ' צבעונית עם לחצני מגע ()direct touch
תצוגת טמפרטורה מומלצת לתוכנית ,תצוגת טמפרטורה בפועל,
בקרת התחממות ,תוכנית שבת
אפשרויות נוספות  -תוכנית להסרת אבנית ,זיהוי נקודת רתיחה אוטומטי,
תוכנית ייחודית לייבוש פירות
 - softMoveסגירת ופתיחת דלת רכה והדרגתית ,למניעת טריקה
 - cookControl Plusהשף הפרטי במטבח שלכם ,מאפשר הגדרות
מומלצות לבישול ואפייה
 – bakingSensorחיישן אפייה המודד את רמת הלחות בתנור ומציין כאשר
התבשיל/העוגה מוכנים - roastingSensor ,מד נעיצה בעל שלושה חיישני
מדידה לתוצאות צלייה מדוייקות עבור נתח של דג ,בשר או עוף
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 של התנור
מיכל מים בנפח  1ליטר ,התראה עבור מיכל מים מתרוקן
מסילה טלסקופית במפלס אחד
דירוג אנרגיה A
נעילת בטיחות בפני ילדים ,כיבוי אוטומטי בטיחותי
למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 11
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מכונת כביסה i-Dos

מכונת קפה בילד אין

מדיח אינטגרלי מלא

CT636LES6

SN778D06TE
מדיח אינטגרלי מלא ,משולב  Home Connectלשליטה במוצר מרחוק
קיבולת 13 :מערכות כלים
צריכת מים 9.5 :ליטר
ציוני אנרגיהAAA :
שקט מאוד39dB :

Hygiene Plus

מכונת קפה בילד-אין אוטומטית ,משולבת  Home Connectלשליטה
במוצר מרחוק
הפעלה בלחיצה אחת עבור  -ריסטרטו ,אספרסו ,מקיאטו ,קפה ,קפוצ׳ינו,
לאטה מקיאטו ,קפה לאטה
 - Remote startבחירה והגדרה של משקאות דרך האפליקציה

WMH4W640IL
מכונת כביסה  iSensoricפרימיום ,משולבת  Home Connectלשליטה
במוצר מרחוק ,מערכת חכמה למינון אוטומטי  i-Dosומערכת להסרת כתמים
קיבולת 9 :ק"ג
מהירות סחיטה מרבית 1400 :סל"ד
 – i-Dosמערכת אוטומטית חכמה לניהול מינון חומר הניקוי והמרכך
במדוייק לפי כמות הכביסה

 - coffeeWorldיכולת הכנה ייחודית של  17סוגי קפה בינלאומיים שונים,
מ White-האוסטרלי ועד ל  Cortadoהקולומביאני

 – tabCounterפונקצית מונה הטבליות ,מתריעה לפני שנדרש מילוי
מחדש של מלאי הטבליות

 - coffeePlaylistהכנת מספר משקאות ברצף לאחר הזנתם בהזמנה
דרך האפליקציה

 – easyStartבאמצעות האפליקציה תוכלו לקבל המלצה לתוכנית
המתאימה ביותר עבור הכלים שלכם

ניתן להגדיר את טמפ' המשקה בנפרד  -קפה ( 3רמות) ,מים חמים ( 4רמות)
תצוגת  TFTצבעונית עם תפריט אינטראקטיבי ונוח
 - myCoffeeמאפשר לשמור את המשקאות האהובים עד ל 8-משתמשים

 – remoteDiagnosticsשירות וזיהוי תקלה מרחוק באמצעות חיבור ישיר
לשירות הלקוחות ,מאפשר ליהנות משירות יעיל ומהיר

תוכניות מיוחדות* :אוטומטית ,חולצות ,מהירה  15דקות ,בגדי טיולים,
כביסה מהירה/מעורבת - Hygiene ,תוכנית הגיינית במיוחד לבעלי
רגישויות ,צמר ,בדים עדינים/משי

 8תוכניות :אוטומטית  ,35°-45°אוטומטית  ,45°-65°אוטומטית ,65°-75°
חסכונית  ,50°שטיפת לילה  ,50°כוסות  ,40°מהירה  ,45°קדם שטיפה

 - VarioPerfectחיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע"י לחיצה על אחד
מהלחצנים  SpeedPerfectאו EcoPerfect

 5לחצנים – shine&Dry :להברקה וייבוש מיוחד של כלי זכוכית,
 – intensiveZoneאיזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה–varioSpeedPlus ,
להדחת מדיח מלא בכלים בחצי הזמן ,חצי כמות – להדחה חסכונית של חצי
כמות כלים – hygienePlus ,לניקוי היגייני הכלים בחום מוגבר

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

 - sensoFlow Systemמערכת חימום חדשנית לחימום מהיר במיוחד,
מבטיחה פינוק מירבי וארומה מושלמת בכל כוס אספרסו ,בזכות טמפרטורת
ההבשלה האידיאלית
 - aromaPro Conceptמערכת טחינת פולי קפה חדשנית לשמירה על
ארומה טבעית של הפולים והפצתה בזמן הכנת הקפה
 - aromaDouble Shotלקפה חזק במיוחד ללא פשרות בארומטיות,
בזכות הפעולה הכפולה המכונה טוחנת ומבשלת את הפולים פעמיים כדי
שתקבל את האיכות הטובה ביותר
לחץ עבודה 19 :בר

 – Zeoliteמינרל מיוחד אשר מסייע לתוצאות ייבוש מעולות ולחיסכון בחשמל
 – iQdriveמנוע ללא פחמים ,אמין ועמיד
מערכת חיישנים הכוללת – aquaSensor :חיישן צלילות/עכירות המים,
 – loadSensorחיישן העמסה

 - oneTouch DoubleCupהכנת שתי כוסות בו-זמנית עבור כל שילוב
של קפה וחלב

 - varioDrawer Plusמפלס שלישי משופר לסכו"ם ,כלי ששת
וכוסות אספרסו הכולל מחיצות מתקפלות ומתכווננות

מיכל מים של  2.4ליטר הניתן להוצאה למילוי וניקוי

 - dosageAssistמערכת בקרת מינון לטבליה
מנגנון “ :"3in1 ultimateזיהוי אוטומטי של חומר ההדחה
 Heat Exchangerמחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה
 – emotionLightתאורה פנימית בגוון כחול
 - Infolightנקודת אור כחולה המוקרנת לרצפה לחיווי כשהמדיח פועל
טיימר להפעלה מאוחרת  -עד  24שעות
משמיע צליל בסיום התוכנית  -ניתן לווסת עוצמה או לבטל
נוריות חיווי  LEDבפנל לציון צורך בהוספת מלח וחומר הברקה
סלסלה עליונה  Rackmaticמתכווננת ל 3-גבהים ע"י ידיות אחיזה בצדדים
סלסלת  VarioFlex Proעם נקודות מגע כחולות לשימוש קל ונוח
 6מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה ו 8-בתחתונה
 – aquaStop 24/7מנגנון הגנה בפני הצפה  24שעות ביממה
 – Ultra Glass Protectionמנגנון לשמירה על כלי זכוכית
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טחינת פולי הקפה באמצעות דיסקיות קראמיות עם מערכת חדשנית
 silentCeram Driveלטחינה שקטה ואיכותית
מערכת ניקוי חלב אוטומטית  -ניקוי באדים של מערכת החלב אחרי
הכנת משקה בודד
חלקי מערכת הקצפת החלב ניתנים לפירוק ולשטיפה במדיח כלים
ניקוי אוטומטי  -ריקון של כל הצינורות לאחר ההכנה של המשקה
מתקן טפטוף נשלף לריקון משאריות  -ניתן לשטיפה במדיח
תוכנית אוטומטית להסרת אבנית וניקוי
מיכלי המים ,החלב והפולים נגישים בקלות ומוסתרים מאחורי דלת,
כך למטבח יש תמיד מראה נקי
מיכל פולים בעל מכסה לשימור ארומה עבור עד  500גרם
אפשרות לתצוגה בשפות שונות (לא כולל עברית)
נעילת בטיחות בפני ילדים
למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 11
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 ®ZeolithDrying

waveDrum

 – easyStartבאמצעות האפליקציה תוכלו לקבל המלצה לתוכנית
המתאימה ביותר עבור הכביסה שלכם

ציון צריכת המים והחשמל בעת בחירת התוכנית הרצויה ,מאפשר בחירה
של התוכנית החסכונית והמתאימה ביותר
תוף במבנה  - waveDrumיעיל ועדין במיוחד למגוון רחב של בדים
 - drumCleanתוכנית ייחודית השומרת על אורך חיי התוף
 - Reloadמנגנון השהייה להוספת פריטים לאחר שהתוכנית החלה
 – iQdriveמנוע ללא פחמים – חזק יותר ,אמין יותר ושקט יותר!
 – antiVibrationמבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות בעת הסחיטה
 – aquaSensorחיישן לזיהוי עכירות המים והתאמת הטמפרטורה
וכמות השטיפות בהתאמה
 – waterPerfectמערכת 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
דירוג אנרגיהA :
פתח להטענה  32ס"מ ,דלת נפתחת לזווית של 171°
מידות בס"מ :גובה  ,84.5רוחב  ,60עומק 59
*הפעלת התוכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה
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 Home Connectלהתנסות ,בלי דאגות.
יותר חופש וגמישות Home Connect .מספק לך מגוון רחב
של יתרונות ,אשר מקלים על התחזוקה.

שרטוטי הבנייה מידות במ"מ
תנור פירוליטי  /תנור משולב מיקרוגל pulseSteam

תנור קומפקטי משולב מיקרוגל  /תנור קומפקטי משולב אידוי

HN678G4S6 / HB676G5S6

CS658GRS6 / CM676G0S6

למידע נוסף אודות כל האפשרויות שמציעים לך
המוצרים הביתיים של סימנס אשר מצוידים באפליקציית
 ,Home Connectבקר בכתובתsiemens-home.co.il :

הורידו את

Home Connect

דרך חנות
האפלקציות
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מכונת קפה בילד אין

מדיח אינטגרלי
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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.4673325 :
שירות ואחריות
מערך השירות של  C/S/Bמוסמך ובעל הזיכיון למתן שירות
למוצרי החשמל הביתיים מטעם .B/S/H/
חברת השירות תשמח לעמוד לרשותכם בכל עת ,בטל08-9777222 :
או במוקד הארצי.*2220 :
כתובתינו באינטרנט www.siemens-home.co.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.

Your
Household
in one app.

כל הזכויות שמורות ל.BSH Home Appliances Group (2016( -

