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Alle extra‘s inbegrepen.
Siemens extraKlasse.
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extraKlasse van Siemens:
alle extra‘s inbegrepen.
Siemens gaat met het extraKlasse assortiment net een stapje verder dan
u al gewend bent. We geven aan deze apparatuur namelijk standaard iets
extra’s mee. Een aquaStop met alarm bij de wasmachines bijvoorbeeld, of
roestvrijstalen handgrepen bij onze koelkasten. Is uw apparatuur toe aan
vervanging? Dan zijn deze apparaten een perfecte optie. extraKlasse heeft
bovendien een uitgebreid assortiment inbouwapparatuur, dat zeer geschikt
is ter vervanging van defecte of verouderde apparatuur.

Made in Germany
De extraKlasse-apparaten van Siemens worden in
zes fabrieken, met ongeveer 14.000 medewerkers,
in Duitsland geproduceerd.
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Siemens service:
alle aandacht voor u
en uw apparatuur.

Kiezen voor een huishoudapparaat van Siemens betekent kiezen voor
vakkundige service én natuurlijk voor onze uitstekende garantie.

Onze service is er voor uw gemak.
Siemens staat voor onberispelijk
werkende huishoudapparatuur.
Toch besteden wij extra aandacht
aan service voor onze klanten.
Siemens Service is er niet alleen om
een eventuele storing te verhelpen
of om snel een serviceafspraak te
regelen, maar ook om u advies te
geven. U krijgt vakkundig antwoord
op vragen over de bediening, het
gebruik en het onderhoud van uw
apparatuur. Al onze technici worden
speciaal getraind op productkennis en
streven continu naar verbetering van
onze diensten.

Klantvriendelijke hulp.
Uw gemak is voor ons van groot belang.
Voor het maken van afspraken zijn we
24 uur per dag, 7 dagen per week
bereikbaar - telefonisch en online.
U plant een afspraak voor een reparatie
wanneer het ú uitkomt. Niemand kent
uw huishoudapparaat beter dan onze
technici. Daarom staan meer dan 140
Siemens technici altijd voor u klaar.
In meer dan 90% van de gevallen wordt
een storing in één keer opgelost. Na
reparatie nemen wij contact met u op
om te vragen of u tevreden bent over
de geleverde service. Zo kunnen wij
onze service blijven verbeteren.

24/7 een afspraak maken.
Het Siemens Contact Center is elke
werkdag bereikbaar voor advies en
informatie. Voor het maken van
afspraken zijn we zelfs 24/7 bereikbaar.
Telefonisch: 088 - 424 40 20 óf
online: thefuturemovingin.nl/service

flexService voor uw storingen.
Reparaties wanneer het u uitkomt,
dat is mogelijk dankzij Siemens
flexService.
Iedere werkdag van 08.00 tot
20.00 uur en op zaterdag van
09.00 tot 17.00 uur.

Bezoek de Siemens Online Shop.
Om volop te genieten van uw
nieuwe keukenapparatuur is het
ook van belang om deze goed te
onderhouden. Hiermee verlengt u
de levensduur van uw apparaat,
zorgt u voor een optimale werking
en haalt u het maximale uit uw
aankoop. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Siemens zijn
uitvoerig getest en voldoen aan
alle kwaliteits- en veiligheidseisen.
Bestel op thefuturemovingin.nl/
store en u heeft uw bestelling
binnen 2 werkdagen in huis.

Originele onderdelen.
Indien uw Siemens apparaat een defect
heeft en er onderdelen vervangen
moeten worden, kan Siemens tot
minimaal 10 jaar na productie originele
onderdelen leveren.
thefuturemovingin.nl/store
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Haal meer uit uw apparatuur.
Meld u aan bij mySiemens.
Wanneer u een Siemens-product aanschaft, kiest u voor slimme, vooruitstrevende techniek in uw huishouden. Wilt u méér halen uit uw apparatuur,
registreer dan uw product op thefuturemovingin.nl/mysiemens.
Door registratie heeft u uw productgegevens altijd bij de hand, zodat wij u
beter van dienst kunnen zijn. Op mySiemens vindt u alle relevante informatie
over uw product, zoals bijpassende accessoires, gebruikstips en de garantievoorwaarden. Daarnaast ontvangt u regelmatig bijzondere aanbiedingen voor
bijvoorbeeld een kookworkshop in inspiratiehuis 20|20 of artikelen uit
onze eShop. Zo ontdekt u altijd iets nieuws op mySiemens.
Maak kans op uw aankoopbedrag terug.
Met elk Siemens product dat u registreert in mySiemens maakt u, elk jaar, tot
3 keer kans op het terugwinnen van de aanschafprijs van het geregistreerde
product. Een extra reden om uw apparatuur te registeren op de website:
thefuturemovingin.nl/productregistratieactie
Let op!
Op moment van trekking moet Siemens nog toestemming hebben om u af en toe een e-mail te sturen.

Siemens Service online.
Onze interactieve Siemens Service
Assistent biedt u, waar en wanneer u
wilt, snelle en deskundige hulp met
uw (type) apparaat. Ook heeft u hier
toegang tot alle gebruiksaanwijzingen.
thefuturemovingin.nl/service
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Ontdek Siemens in
inspiratiehuis 20|20.
Ontdek hoe Siemens een bijdrage kan leveren aan een buitengewone levensstijl en kom naar
de vernieuwde Siemens showroom in inspiratiehuis 20|20. Zie, voel en probeer verschillende
apparaten. Neem deel aan productdemonstraties en laat uzelf vrijblijvend uitgebreid informeren
door de specialisten van Siemens.

Proef de Siemens sfeer.
Voelen, ruiken, proeven, zien en proberen, dat kan in de Siemens showroom
in het inspiratiehuis 20|20 te Hoofddorp. In een schitterend vormgegeven en
volledig duurzaam gebouw kunt u een groot deel van de Siemens apparatuur
ter plekke bekijken en beleven.

Advies op maat.
Heeft u specifieke vragen?
Dan adviseren we u een afspraak te
maken. Vakkundig personeel geeft
graag advies op maat: onze Siemens
productadviseurs brengen voor u de
diverse mogelijkheden in kaart aan de
hand van uw individuele situatie en
wensen. We zijn er van overtuigd dat
u gemak niet moet zien, maar moet
beleven. U bent ook van harte welkom
om vrijblijvend rond te kijken.

In inspiratiehuis 20|20 vindt u de meest uitgebreide collectie van Siemens
apparatuur. Zo ontdekt u altijd de apparatuur die perfect aansluit bij uw
lifestyle en wensen. Meer informatie hierover vindt u op
inspiratiehuis2020.nl/merken/siemens/
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Er valt altijd iets te beleven in inspiratiehuis 20|20.
U krijgt veel inspiratie door allerlei workshops, kookdemo’s,
foodtrends en lezingen. Kijk vooral regelmatig op
inspiratiehuis2020.nl voor meer informatie en
de laatste agenda.

Proeven en ervaren.
Elke zaterdag en op enkele zondagen
demonsteren productadviseurs onze
inbouwapparatuur en geven professionele koks diverse kookdemonstraties. U bent welkom om te komen
kijken, proeven en om vragen te
stellen! Maak vooraf een afspraak voor
een adviesgesprek of meldt u aan voor
een demonstratie om zeker te zijn
van een plaats. U kunt ook zelf met
de nieuwe Siemens ovens aan de slag
dankzij het Kies&Kook concept waar u
een zak met ingrediënten uitkiest en in
de Siemens demokeuken een heerlijk
gerecht kunt bereiden. U hoeft zich
hiervoor niet aan te melden. Er is altijd
wat te beleven in inspiratiehuis 20|20.

Koken en genieten.
Heeft u een (combi-)stoomoven of oven
met varioSpeed aangeschaft en wilt u
leren hoe u alle mogelijkheden optimaal
kunt benutten? Volg dan een workshop
in de kookstudio van Siemens. Tijdens
deze workshop wordt u begeleid door
een professionele kok. U maakt kennis
met de belangrijkste bereidingstechnieken van onze verschillende ovens.
Samen met de andere deelnemers
bereidt u een driegangendiner, waarvan
u later op de avond gezamenlijk kunt
genieten. Kijk voor deelnamekosten
en de actuele kalender op
inspiratiehuis2020.nl/workshop.

Puur genieten van koffie.
Als u een echte koffiegenieter bent,
dan nodigen we u uit om een koffieworkshop te volgen. Onze barista, een
professionele meester-koffiezetter, laat
u twee uur lang zien en proeven hoe
een vakman koffie maakt. U ontdekt
hoe de verschillende soorten koffiebonen worden verbouwd, uit welke
smaken uw favoriete melange bestaat,
hoe belangrijk de maling van de bonen
is en nog veel meer. U leert ook een
perfecte espresso, een onvergetelijke
cappuccino of een zalige latte macchiato
te maken. Op inspiratiehuis2020.nl/
workshop kunt u zich aanmelden en
vindt u de deelnamekosten en actuele
agenda van de koffieworkshops.

Alle ruimte om Siemens apparatuur te ontdekken

Wilt u persoonlijk advies? Maak dan een afspraak met onze productadviseurs via de site. Hier kunt u zich ook
aanmelden voor de demonstraties en kookworkshops en vindt u de actuele openingstijden.
Siemens Showroom, inspiratiehuis 20|20.
Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp.
Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 17:00 uur.
Ook geopend op enkele zondagen en op de eerste zondag van
de maand van 12.00 uur - 17.00 uur (met uitzondering van de
maanden juni, juli, augustus). Voor meer informatie kijk op:
inspiratiehuis2020.nl/merken/siemens/

instagram.com/siemenshome_nl/
facebook.com/siemenshomenederland
@SiemensHuishoud
Siemenshuishoud
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Altijd thuis:
Home Connect
en Siemens.

Direct proberen?
Zelfs als u geen Home Connect apparaat bezit,
kunt u de Home Connect app nu al uitproberen.
Download de applicatie, selecteer de
demomodus en ervaar alle functies: neem
bijvoorbeeld een kijkje in de koelkast of
schakel de oven op afstand uit. Vanuit de
demomodus heeft u ook toegang tot een
selectie van recepten en tips en trucs.
De Home Connect app is verkrijgbaar voor
zowel Android als iOS.

Home Connect.
Uw smartphone of tablet is vandaag de dag uw
verbinding met de buitenwereld. Met Home
Connect wordt het ook de verbinding tot uw
huishoudapparaten.
De installatie is zeer eenvoudig: download de
applicatie, verbind de huishoudapparaten met het
netwerk, activeer en uw apparaten zijn allemaal
middels de applicatie te bedienen.
Ontdek alle mogelijkheden van Home Connect
op onze website: thefuturemovingin.nl/
homeconnect
Dankzij duidelijke menus op de app kan alles
intuïtief aangestuurd worden, met vele extra´s
ten gevolg. Denk aan de volgende scenario’s:
De inhoud van uw koelkast altijd zichtbaar.
Met Home Connect en ingebouwde camera’s in de
koelkast kunt u overal de inhoud van uw koelkast
bekijken.
Ontbreekt er iets? Dan maakt u direct een digitaal
boodschappenlijstje van de missende ingrediënten.
Zo kunt u thuiskomen.

De oven voorverwarmen, terwijl u nog
onderweg bent.
Verwarm de oven voor u naar huis rijdt – bij
Siemens ovens met Home Connect is het mogelijk.
Het avondeten is nu nog gemakkelijker en sneller te
bereiden. De instellingen en bereidingstips krijgt u
direct in beeld.
Pas de instellingen gemakkelijk aan, of laat de oven
dit voor u doen nadat u een passend gerecht via het
digitale kookboek heeft gevonden. Alles voor het
perfecte resultaat.
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Siemens iSensoric.
Diverse productgroepen van Siemens zijn uitgerust
met intelligente sensoren en innovatieve software. Dit
gehele systeem noemen we iSensoric. iSensoric maakt
de apparaten slimmer, efficiënter en het gebruik vooral
eenvoudiger. Zo blijft er meer tijd over om te genieten van
elk moment en laat u zich ontzorgen door de apparaten.
iSensoric staat aan de basis van tal van innovatieve functies
op Siemens apparaten. Bij wasmachines kunt u denken
aan het automatisch doseren van wasmiddel (i-Dos). Bij
koel-vriescombinaties zorgt deze combinatie ervoor dat uw
levensmiddelen tot wel 3x langer vers blijven (hyperFresh
Premium). Dat is slechts een deel van de mogelijkheden, al
deze features zijn komen voort uit iSensoric, ofwel:
Powered by iSensoric.
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Categorie
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Wassen & Drogen

Categorie

Schone vooruitzichten
voor uw wasgoed.
De innovaties op het gebied van wassen en drogen.

sensoFresh
Programma

sensoFresh: geurverwijdering met actieve zuurstof.
Geen last van etensluchten of sigarettenrook in uw kleding:
het sensoFresh programma rekent er in korte tijd mee af,
zonder het gebruik van water. Zelfs bij tere of niet-wasbare
weefsels, zoals jurkjes en colberts. De actieve zuurstof
neutraliseert geur in slechts 30 tot 45 minuten en verwijdert
99,9% van alle bacteriën en kiemen.

i-Dos: automatisch doseren van wasmiddel.
De wasmachine berekent aan de hand van het soort
wasgoed, het gewicht van het wasgoed en de vervuilingsgraad de benodigde hoeveelheid wasmiddel en doseert
tot op de milliliter nauwkeurig. Volledig automatisch en
slechts eens per 20 wasbeurten bijvullen.

i-Dos

antiVlekkensysteem

varioSpeed

A

+++

Energie

selfCleaning
condensor

Bijvulfunctie

Het eerste antiVlekken-systeem ter wereld.
Grasvlekken, tomaatvlekken en andere vlekken – ze
verschillen van elkaar, maar blijven even vervelend.
Met deze apparaten krijgt elke vlek een ‘persoonlijke’
behandeling. De hardnekkige vlekken worden dankzij
deze programma’s gemakkelijk verwijderd.

Voor degenen die graag tijd besparen: varioSpeed.
Snel een schone was: het kan met varioSpeed. U kunt tot 65%
van de tijd besparen met de optie varioSpeed. Dit kan tevens
in alle standaard en speciale programma‘s worden gebruikt,
met uitzondering van wol- / handwas en super15.

Het milieu beschermen, zelfs met het drogen van
kleding: energieklasse A+++ en A++.
Dankzij de innovatieve Siemens warmtepomptechnologie
verbruiken de duurzame warmtepompdrogers minder
stroom. Ze zijn voorzien van de energie-efficiëntie
energielabels A+++ en A++. Dankzij de innovatieve
selfCleaning condensor heeft u ook weinig omkijken
naar het onderhoud: de condensor reinigt zichzelf
gedurende en na elke droogbeurt. Hiermee behoudt u
de energiezuinige werking, voor de levensduur van de
wasdroger.

Bijvulfunctie.
Pauzeer het was- of droogprogramma gedurende de looptijd
van het programma, open de deur en voeg vergeten wasgoed
toe. Beschikbaar op alle Siemens apparaten.
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Ontworpen om te overtreffen.
Siemens avantgarde. For a life less ordinary.
Indrukwekkende mogelijkheden. Perfect gecombineerd.
De nieuwe premium avantgarde wasmachine en warmtepompdroger combineren een fascinerend design met de
meest innovatieve features. Het unieke design wordt gekenmerkt door de luxe blauwe sfeerverlichting in de
deurrand en op het bedieningspaneel. Hierdoor is avantgarde een echte eye-catcher. Het luxe zwarte gekantelde
iSelect bedienings-paneel is intuïtief en middels swipen te bedienen. De programma’s en opties worden in helder
beeld en in kleur weergegeven en zijn individueel in te stellen naar alle wensen. De deurring communiceert
bovendien de programma-status via de verlichting.

Alles over avantgarde op thefuturemovingin.nl/avantgarde
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Wassen & Drogen

7 jaar garantie bij avantgarde.
Wanneer u een avantgarde apparaat aanschaft, krijgt u na registratie van het apparaat een
additionele 5 jaar garantie. Daarmee garandeert Siemens de kwaliteit van deze bijzondere
apparaten. Na aanschaf kunt u zich registreren* via thefuturemovingin.nl/avantgarde
* Per 15-01-2017

sensoFresh
Programm
Programma

intelligent
Cleaning
System

sensoFresh: geurverwijdering met
actieve zuurstof.
Geen last van etensluchten of sigarettenrook
in uw kleding: het sensoFresh programma
rekent er in korte tijd mee af, zonder het
gebruik van water. Zelfs bij tere of nietwasbare weefsels, zoals jurkjes en colberts.
De actieve zuurstof neutraliseert geur in
slechts 30 tot 45 minuten en verwijdert
99,9% van alle bacteriën en kiemen.

i-Dos: automatisch doseren van
wasmiddel.
De wasmachine berekent aan de hand
van het soort wasgoed, het gewicht van
het wasgoed en de vervuilingsgraad de
benodigde hoeveelheid wasmiddel en
doseert tot op de milliliter nauwkeurig.
Volledig automatisch en slechts eens per
20 wasbeurten bijvullen.

intelligentCleaningSystem: maximaal
comfort zonder compromis op prestatie.
Met dit innovatie filterreinigingssysteem
worden dagelijkse inspanningen tot een
minimum verlaagd. Het pluizenfilter bevindt
zich niet meer in de deur, maar de pluizen
worden na elke droogcyclus aan de onderkant
in de pluizenlade gespoeld en opgevangen.
Sensoren detecteren automatisch wanneer
de pluizenlade moet worden geleegd: slechts
eens per 20 droogbeurten.

Home is where your app is.
Uw wasmachine is klaar – het licht in
de kamer flikkert, uw oven is klaar –
uw draadloze speaker speelt muziek af…
een kleine greep uit de mogelijkheden die
Home Connect creëert. Beheer uw WiFiapparaten met Home Connect, waar u
ook bent. De uitgebreide mogelijkheden
van Home Connect vindt u terug op
thefuturemovingin.nl/homeconnect

Het avantgarde design van Siemens is uitgekozen tot winnaar
van de 'iF Product Design' en de Red Dot Design award.
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Wasmachine

Wasmachine

Warmtepompdroger

avantgarde
Home Connect, sensoFresh

avantgarde
Home Connect, i-Dos

avantgarde
Home Connect, intelligentCleaningSystem

BESCHIKBAAR PER 15-01-2018

BESCHIKBAAR PER 15-01-2018

BESCHIKBAAR PER 15-01-2018

sensoFresh
Programma

iSelect

16

16

antiVlekkensysteem

antiVlekkensysteem

WM14U940EU*

Energie

€ 1549,-

iSelect

WM14U840EU*

Energie

€ 1549,-

iSelect

intelligent
Cleaning
system

A
Wolkorf

Energie

WT7HX940EU*

Droog

€ 1549,-

Algemene informatie:
• Vulgewicht: 1 - 10 kg
• Energieklasse: A+++ -40%
• Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm
(Max. Restvocht: 53 %)
• Centrifuge droogklasse: B

Algemene informatie:
• Vulgewicht: 1 - 10 kg
• Energieklasse: A+++ -40%
• Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm
(Max. Restvocht: 53 %)
• Centrifuge droogklasse: B

Algemene informatie:
• Capaciteit: 1 - 9 kg
• Energieklasse: A+++

Comfort / Zekerheid:
• Home Connect: de wasmachine op afstand
instellen en bedienen met de Home Connect App.
• sensoFresh Programma: kleding opfrissen met
actieve zuurstof, binnen 30 of 45 minuten op basis
van de intensiteit
• Trommel Reinigen: met behulp van actieve
zuurstof, voor een hygiënische reiniging van de
trommel
• hygieneMix: wasprogramma op lage temperaturen
(tot 40 graden) met actieve zuurstof voor een
hygiënisch schoon wasresultaat
• Automatisch programma: sensorgestuurd wassen
• Groot overzichtelijk iSelect-display, met hoge
resolutie weergave in kleur en middels ‘swipen’ te
bedienen
• aquaStop met levenslange garantie
• waterPerfect Plus: exact watermanagement
• aquaSensor voor optimaal spoelresultaat
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• Speciale programma’s: Afpompen, enkel spoelen,
enkel centrifugeren, Mix, Outdoor+Impregneren,
Blouses/Overhemden, SuperKort 15, Automaat fijn,
Dekens, Wol handwas, Zijde
• Elektronische deuropening: automatische
deuropening met een druk op een knop
• blueLight ring: visueel hoogtepunt dat de
programmastatus weergeeft
• Trommelverlichting: LED
• easyClean wasmiddellade
• Bijvulfunctie: pauzeer het reeds gestarte
wasprogramma, om vergeten wasgoed in de
trommel bij te voegen
• Trommelreiniging: optimale verzorging en
reiniging van de trommel en interieur, met
herinneringsfunctie

Comfort / Zekerheid:
• Home Connect: de wasmachine op afstand instellen
en bedienen met de Home Connect App
• i-Dos: automatische dosering van wasmiddel en
wasverzachter
• Automatisch programma: sensorgestuurd wassen
en doseren
• Groot overzichtelijk iSelect-display, met hoge
resolutie weergave in kleur en middels ‘swipen’ te
bedienen
• aquaStop met levenslange garantie
• waterPerfect Plus: exact watermanagement
• aquaSensor voor optimaal spoelresultaat
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• Speciale programma’s: Afpompen, enkel spoelen,
enkel centrifugeren, Mix, Outdoor+Impregneren,
Blouses/Overhemden, SuperKort 15, Automaat,
Automaat fijn, Hygiëne, Dekens, Wol handwas, Zijde
• Elektronische deuropening: automatische
deuropening met een druk op een knop
• blueLight ring: visueel hoogtepunt dat de
programmastatus weergeeft
• Trommelverlichting: LED
• easyClean wasmiddellade
• Bijvulfunctie: pauzeer het reeds gestarte
wasprogramma, om vergeten wasgoed in de
trommel bij te voegen
• Trommelreiniging: optimale verzorging en
reiniging van de trommel en interieur, met
herinneringsfunctie

Comfort / Zekerheid:
• Home Connect: de wasdroger op afstand instellen
en bedienen met de Home Connect App.
• intelligentCleaningSystem: slechts eens per 20
droogbeurten het pluizenfilter reinigen via de
pluizenlade, in plaats van na elke droogbeurt
zoals bij traditionele pluizenfilters die zich in de
deuropening bevinden
• Inclusief condenswaterafvoersysteem
• Groot overzichtelijk iSelect-display, met hoge
resolutie weergave in kleur en middels ‘swipen’ te
bedienen
• Anti-kreukfase 120 min
• autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het
drogen
• Speciale programma’s: Wol finish, Mix, Wol
drogen in korf, Schoenen drogen, Outdoor,
Handdoeken, Dekbed, Hoofdkussen, Jeans, Warm
tijdprogramma, Koud tijdprogramma, Katoen,
Synthetisch, Lingerie, SuperKort 40, Blouses/
overhemden, Fijne was
• Trommelverlichting: LED
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• Kinderbeveiliging op de deur
• Elektronische deuropening: automatische
deuropening met een druk op een knop
• blueLight ring: visueel hoogtepunt dat de
programmastatus weergeeft
• Signaal bij einde programma
• Grote RVS softDry trommel, wasgoedmeenemers
met Soft-design
• Glazen deur met frame
• Bijvulfunctie: pauzeer het reeds gestarte
wasprogramma, om vergeten wasgoed in de
trommel bij te voegen

Technische Informatie:
• Energieverbruik 143 kWh per jaar**
• Waterverbruik 11600 liter per jaar**
• Geluidsniveau wassen : 46 dB(A)
• Geluidsniveau centrifugeren: 72 dB(A)
• XXL Volume van trommel: 70 liter
• Geheld, ergonomisch bedieningspaneel
Hoogte 85 cm

Technische Informatie:
• Energieverbruik 143 kWh per jaar**
• Waterverbruik 11600 liter per jaar**
• Geluidsniveau wassen : 46 dB(A)
• Geluidsniveau centrifugeren: 72 dB(A)
• XXL Volume van trommel: 70 liter
• Geheld, ergonomisch bedieningspaneel
Hoogte 85 cm

Technische Informatie:
• Condensatie ratio: A
• Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

EAN

EAN

EAN

20

4242003787557

4242003767597

4242003804384

*avantgarde kan alleen aangeschaft worden bij geselecteerde retailers.
** Gebaseerd op 220 standaard katoenwasprogramma’s volgens norm energielabel.
*** Bij 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volle en halve belading. Het energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.
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outdoorCollection

Outdoor/
Impregneren

Ons trainingsschema voor uw was.
Dankzij het Outdoor-wasprogramma van
Siemens voor functionele kleding, gaan
gevoelige materialen veel langer mee.
Zo kunnen waterafstotende textielsoorten
worden gereinigd, zonder dat dit ten koste
gaat van hun ademende werking. Op deze
manier behoudt zelfs intensief gebruikte
kleding langdurig haar kwaliteit. Het
programma super15 zorgt, net als het
programma super40, voor wassen en
drogen in recordtijd. In een handomdraai
is uw kleding schoon en klaar voor de
volgende training, zodat u sneller kunt
genieten van wat u echt beweegt.

Bescherm hoogwaardige sportkleding
bij het wassen met het Outdoor/
Impregneren programma.
Het outdoorprogramma beschermt
hoogwaardige functionele kleding tijdens
het wassen. Met het inwasbare
impregneermiddel, het geoptimaliseerde
temperatuurverloop en de speciale
trommelbewegingen herstelt het
programma de waterafstotende functie
van uw kleding. Als u de kleding
impregneert en wast, blijven de
ademende eigenschappen volledig
behouden.

Apart Nikwash wasmiddel benodigd.
Om de speciale Outdoor en Outdoor/Impregneren programma’s te gebruiken,
heeft u aparte Nikwax wasmiddelen nodig. Deze kunt u via de website bestellen op
thefuturemovingin.nl/shop

22
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outdoorCollection
De speciale outdoorCollection-set is een perfecte design match en tevens dé ideale
combinatie bij het veelvuldig gebruiken van het Outdoor/Impregneren programma.
Samen met het reiningsmiddel Nikwax Tech Wash, dit gebruikt u voor het reinigen van
de kleding, en het impregneermiddel Nikwax TX Direct, hiermee herstelt en verbetert
u de waterafstotende werking van ademende stoffen, bent u klaar voor elke (sportieve)
uitdaging. Deze vindt u op pagina 47 van deze brochure.
U leest meer over de voordelen van het Outdoor/Impregneren programma op
thefuturemovingin.nl/outdoorcollection

outdoorCollection wasmachine

outdoorCollection warmtepompdroger

U vindt de modellen terug op pagina 39 en 43.
23
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Goed om te weten:
deze technieken
vindt u terug
in uw Siemens
apparatuur.

Trommelverlichting

Overhemden/
blouses

aquaSensor

Overzichtelijk:
trommelverlichting.
Dankzij de trommelverlichting heeft u
altijd goed zicht op de inhoud van uw
wastrommel. Zo vergeet u geen stukken
wasgoed nadat het wasprogramma is
voltooid.

Speciaal programma voor
overhemden/blouses.
Om te voorkomen dat u per maand
urenlang strijkt, zorgt dit programma
ervoor dat de was zodanig vochtig blijft,
dat bij het ophangen de overhemden/
blouses een stuk kreukelvrijer opdrogen.
Dan hoeft u zich alleen nog te ontfermen
over de details.

De was gaat vanzelf.
Of het nu gaat om normaal of fijn
wasgoed - de automatische programma’s
passen het complete wasproces aan voor
een optimaal resultaat. Vooral de
combinatie met i-Dos maakt dit een
enorm nuttig (en handig) programma.

Doseerhulpstuk.
Met het doseerhulpstuk kunt u
gemakkelijk de juiste hoeveelheid
vloeibaar wasmiddel in de wasmiddellade
plaatsen. Dit voorkomt het moeten
plaatsen van de doseerdop in de trommel.
Handig voor wanneer het wasprogramma
een voorwas-fase kent.

aquaSensor.
Dankzij de aquaSensor wordt het aantal
spoelgangen automatisch geoptimaliseerd
en aangepast naar mate van vervuiling
van het wasgoed. Hierdoor wordt een
optimaal spoelresultaat gegarandeerd,
zonder verlies in werking van het
wasmiddel.

24

017043_02_Siemens_extraKlasse_brochure_WASSEN&DROGEN.indd 24

10-10-17 10:20

Wassen & Drogen
25

017043_02_Siemens_extraKlasse_brochure_WASSEN&DROGEN.indd 25

10-10-17 10:20

sensoFresh: uw kleding in 30 minuten
fris en direct weer draagbaar.

26
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Door het sensoFresh-systeem zijn de volgende extra‘s te gebruiken:

sensoFresh
Programm
Programma

Trommel
Reinigen

hygiëneMix

sensoFresh (opfris) Programma.
Geen last van etensluchten of sigarettenrook in uw kleding: het sensoFresh Programma
rekent er in korte tijd mee af. Zelfs bij tere en niet-wasbare weefsels, zonder het
verbruiken van water. De actieve zuurstof neutraliseert geur in slechts 30 tot 45 minuten.
De kleding is direct weer draagbaar. Kleding brengt u dus niet meer naar de stomerij,
maar kunt u direct thuis opfrissen.
Trommel Reinigen.
Een speciaal programma wat bijdraagt aan het onderhoud van uw wasmachine.
Het programma voorkomt de vorming van bacteriën en nare geurtjes. Zo blijft uw
wasmachine altijd hygiënisch schoon.

hygiëneMix.
Hygiënisch schoon wassen op lage temperaturen (tot 40 graden) met het hygiëneMix
programma. Bij dit programma wordt er aan het einde van de wascyclus extra actieve
zuurstof in de trommel gebracht. Hierdoor worden 99,9% van alle bacteriën en
ziektekiemen uit het wasgoed verwijderd. Speciaal voor gemixt en delicaat wasgoed.

Alles over sensoFresh op thefuturemovingin.nl/sensofresh

27
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Het eerste geïntegreerde
automatische doseringssysteem
ter wereld.
Het eerste geïntegreerde automatische doseringssysteem ter wereld: i-Dos.
Met i-Dos worden het wasprogramma en de hoeveelheid wasmiddel altijd afgestemd
op de was in de trommel. De flowSensor meet precies hoeveel water er in de wasmachine
wordt gepompt, terwijl de beladingsSensor Plus op basis van de waterdruk bepaalt
hoeveel en wat voor soort wasgoed in de trommel zit. De unieke aquaSensor meet de
mate van vervuiling door het gebruikte water te scannen, waarna de hoeveelheid water
en wasmiddel wordt aangepast. De wasmachine past de dosering aan met behulp van
de doseringssensor. Geschikt voor alle wasmiddelen.

i-Dos

Tot 20 wasbeurten per keer.
U hoeft slechts eens per 20 wasbeurten
de doseerlades te hervullen. Zo bespaart
u per wasbeurt tijd en moeite.
Bespaar tot 7.062 liter water per jaar.
Tot 7.062 liter minder water verbruiken.
Zo enorm is het jaarlijkse verschil wat u
bespaart met i-Dos in verhouding tot
handmatige dosering.
* Jaarlijks besparingspotentieel bij het gebruik van i-Dos,
vergeleken met de standaard huishoudelijke wasbeurten
met handmatige dosering bij een easy-care programma,
gebaseerd op 220 wasbeurten per jaar.

waterPerfect
Plus

Efficiënte wasverzorging:
waterPerfect Plus.
De sensortechnologie in de wasmachine
zorgt voor het intelligente waterbeheerssysteem waterPerfect Plus en biedt de
hoogste efficiëntie op het gebied van
waterverbruik. Het herkent niet alleen
textielen, maar ook 256 kleurgradaties
die in de meeste wasladingen voorkomen.
Afhankelijk van deze twee factoren wordt
dan de hoeveelheid water bepaald - en
automatisch de dosering. Waardoor het
gebruiken van waterPerfect Plus altijd een
perfect resultaat met minimaal waterverbruik als resultaat heeft.

28
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Voor een vlekkenvrije verschijning:
het antiVlekken-systeem.
Het origineel: het eerste antiVlekkensysteem ter wereld.
Koffie, tomatensaus, rode wijn - die wil je
liever niet herinneren in de vorm van
vlekken. Dankzij het innovatieve
antiVlekken-systeem wordt elke vlek
anders behandeld, op deze wijze kom je
van de 16 meest hardnekkige vlekken af!

Beschikbaar voor alle programma’s.
De 16 opties kunt u bij alle standaard
en speciale programma’s selecteren
(m.u.v. super15 ‘wol-/handwas).
4 antiVlekken-programma.
Enkele iQ500-modellen binnen het
assortiment beschikken over het
4 antiVlekken-programma. Deze variant
dekt vier vleksoorten, onderstaand ook
omcirckeld: rode wijn, koffie, zweet en
bloed.

16

4

antiVlekkensysteem

antiVlekkensysteem

16 antiVlekken systeem

4 antiVlekken systeem

De volgende vlekkenbehandelingen
zijn mogelijk in het antiVlekkensysteem:
Aardbei, Sinaasappelsap, Rode wijn,
Ei, Thee, Cosmetica, Koffie,
Chocolade, Tomaten, Gras,
Babyvoeding, Bloed, Sokken,
Zweet, Aarde/Zand, Boter/Olie
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Verzorg uw wasgoed
zonder zorgen.

softTrommel

Wolhandwas
programma

iQdrive

aquaStop®

anti-Kreuk
systeem®

De nieuwe softTrommel:
uiterst effectief en bijzonder zacht
voor uw kleding.
Uw wasgoed wordt ondersteund door de
asymmetrische dragers, waardoor een
snellere, veiligere en zachte verzorging
van uw wasgoed in de trommel mogelijk
wordt. Hiermee wordt onder andere
slijtage van kleding beperkt.

Levenslange garantie tegen
waterschade: aquaStop®.
Voorkomt elke vorm van waterschade bij eventuele gaten in de toevoerslang of
lekken in het apparaat. Deze garantie
garandeert Siemens voor de gehele
levensduur van het apparaat bij modellen
met aquaStop®.

Veel schoner wassen dan met de hand:
het wol-/handwasprogramma.
Plaats uw delicate wasgoed, van
bijvoorbeeld wol of kasjmier gerust in
de wasmachine. Het wol-/handwasprogramma wast bijzonder voorzichtig,
spoelt grondig en draait zachtjes. De
ideale behandeling voor dit wasgoed.

Beduidend minder strijken:
het Kreukvrij-systeem.
Met één druk op de knop wordt het
wasgoed voorzichtig en gelijkmatig
gedroogd en wordt kreukvorming
voorkomen. Hierdoor wordt het strijken
van overhemden en blousen nog
makkelijker.

Efficiënt, duurzaam en stil:
de iQdrive-motor.
Lager energieverbruik met dezelfde
resultaten, kortere programmaduur met
dezelfde prestatie en altijd in een
aangename stilte. Dat is met de Siemens
iQdrive-motor geen uitdaging. Naast al
deze voordelen is hij vrijwel ongevoelig
voor slijtage, ook wel bekend als de
koolborstelloze motor.

Gegarandeerde kwaliteit:
10 jaar motorgarantie via Siemens.
Naast de gebruikelijk garantie, geldt voor
Siemens apparaten voorzien van een
iQdrive-motor een garantietermijn van
10 jaar. Deze gaat in op de datum van
aankoop en na registratie via de website*.

* Bekijk alle garantievoorwaarden op http://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/service/garantie
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antiVibration
design

Weinig vibraties, weinig geluid: het gepatenteerde
antiVibration design van Siemens.
Door het gepatenteerde ontwerp verdwijnen vibraties in de
zijwand en wordt de stabiliteit van de machine verhoogd. Dankzij
de sensoren wordt de belading constant gemeten. Het apparaat
gebruikt deze informatie om de trommelrotatie continu aan te
passen en door vibraties onbalans te voorkomen.
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De ideale combinaties voor thuis.

super15

super40

Wassen in recordtijd: super15.
Het super15-programma wast,
centrifugeert en spoelt uw was in slechts
15 minuten. Daardoor is het ideaal
voor iedereen die licht vervuilde was
(bijvoorbeeld na het sporten) snel weer
schoon wil hebben.

Slechts 40 minuten drogen na het
wasprogramma: super40.
Gecombineerd met het super15-programma
een uitstekend resultaat. Binnen 40
minuten, dankzij een ideaal temperatuurverloop, is uw was weer droog.

speedDrogers

Hemden15

Geen tegenargumenten:
de snelste warmtepompdrogers.
Slechts 17 minuten drogen per kilo wasgoed.
Deze speciale ‘speed’ warmtepompdrogers
(let op het icoon) drogen nagenoeg even
snel als conventionele, minder energiezuinige, condensdrogers die met volledige
belading tot een uur langer nodig hebben.

Minder lang drogen:
speciaal voor overhemden.
Overhemden worden licht gedroogd,
losgeschud en glad gemaakt. Daardoor
hebt u minder strijkwerk en bespaart u
waardevolle tijd.
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Wolkorf

Constant
verbruik

TFT-Display

Voor nu en altijd:
laag energieverbruik.
Dankzij de innovatieve techniek in
Siemens (warmtepomp)drogers kunt u
rekenen op een laag energieverbruik,
gedurende de levensduur van het
apparaat.

Meer duidelijkheid, meer
bedieningscomfort: het TFT-display.
Het hoge resolutie TFT-display biedt meer
gemak, doordat het alle actieve
programma-informatie in een oogopslag
presenteert - duidelijk, overzichtelijk en
snel te begrijpen. Programma-instellingen
zijn zo gemakkelijk te selecteren en
meteen op het scherm zichtbaar ter
controle. Zwart op wit.

Wolkorf.
De uniek ontworpen wolkorf is uitermate geschikt
voor het drogen van wollen kleding en sportschoenen.
De wolkorf draait in de trommel niet mee, waardoor
de kleding en schoenen veilig gedroogd worden.

selfCleaning
condensor

CondensAfvoerSysteem

Met deze toevoeging hoeft u de
condensor nooit meer te reinigen.
De condensor wordt elke droogcyclus
meerdere malen automatisch gereinigd
met condenswater. Het resultaat is een
altijd pluizenvrije condensor, met een
altijd laag energieverbruik.

CondensAfvoerSysteem
Met het CondensAfvoerSysteem wordt
de condensatie middels de afvoerslang
volledig weggespoeld. Zo wordt het
onderhoud héél eenvoudig.
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Ons extraKlasse assortiment wassen in een oogopslag.

sensoFresh
Programma

antiVlekkensysteem

Wasmachine
WMH6Y891NL
iQ 800

antiVlekkensysteem

Energie

Energie

Wasmachine
WMH6Y791NL
Bladzijde 38
*

iQ 700

antiVlekkensysteem

Energie

Wasmachine
WM16O5C2NL
iQ 700

Trommel
Reinigen

antiVlekkensysteem

Energie

Wasmachine
WM16WH59NL - NIEUW

Wasmachine
WM16W592NL

iQ 700

iQ 700

Bladzijde 39
*

€ 1.099

Energie

Bladzijde 39
*

€ 999

€ 949

sensoFresh
Programma

Energie

Hygiene

Wasmachine
WM14W890NL
Bladzijde 39
*

Bladzijde 38
*

€ 1.049

sensoFresh
Programma

Outdoor

iQ 700

antiVlekkensysteem

Energie

Hygiene

Wasmachine
WM16W890NL
Bladzijde 38
*

€ 1.199

Trommel
Reinigen

iQ 700

Bladzijde 40
*

€ 899

Trommel
Reinigen

Energie

Hygiene

Energie

Energie

Wasmachine
WM14T790NL - NIEUW

Wasmachine
WM14T6H9NL - NIEUW

Wasmachine
WM14N292NL

iQ 500

iQ 500

iQ 300

Bladzijde 40
*

€ 999

Bladzijde 40
*

€ 899

€ 899

Bladzijde 41
*

€ 679

antiVlekkensysteem

A

1–7
kg
Energie

Capaciteit

Wasmachine
WM14N090NL
iQ 300

Energie

Outdoor

Bovenlader
WP12T447NL
Bladzijde 41
*

€ 629

iQ 500

Bladzijde 42
*

€ 749

Droog

7/4
kg
Capaciteit

7/4
kg
Energie

Outdoor

Energie

Capaciteit

Was-droogcombinatie
WD15H543NL

Was-droogcombinatie
WD15G442NL - NIEUW

iQ 800

iQ 500

Bladzijde 42
*

€ 1.349

Bladzijde 42
*

€ 999

*

Prijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW
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Typenummer

iQ-serie Toerental Vulgewicht Home
(min - max) Connect

sensoFresh

i-Dos

antiVlekken- aquaStop iQdrive
systeem
(4 of 16)

Energieklasse

Energie
Geluidsverbruik in niveau in dB
kWh/jaar
Wassen /
Centrifugeren

1–9
kg

Wassen & Drogen

Wassen – het complete assortiment in een oogopslag.

44 dB

sensoFresh
Programma

Capaciteit

antiVlekkensysteem

Energie

aquaStop®

Geluidsniveau

Wasmachine (voorladers en bovenlader)
WMH6Y891NL

iQ800

1600

1 - 9 kg

n

-

n

16

n

n

A+++-30%

152

47 / 73

WMH6Y791NL

iQ800

1600

1 - 9 kg

n

-

-

16

n

n

A+++-30%

152

47 / 73

WM16W890NL
WM16WH59NL

NIEUW

iQ700

1600

1 - 9 kg

–

n

-

-

n

n

A+++-30%

152

47 / 73

iQ700

1600

1 - 9 kg

n

-

-

4

n

n

A+++-30%

152

47 / 73

WM16W592NL

iQ700

1600

1 - 9 kg

–

-

-

4

n

n

A+++-30%

152

47 / 73

WM16O5C2NL

iQ700

1600

1 - 8 kg

–

-

-

4

n

n

A+++-30%

137

47 / 73

WM14W890NL
WM14T790NL

NIEUW

iQ700

1400

1 - 8 kg

–

n

-

-

n

n

A+++-30%

137

47 / 71

iQ500

1400

1 - 8 kg

–

n

-

-

n

n

A+++-30%

137

48 / 72

-

n

WM14T6H9NL

NIEUW

iQ500

1400

1 - 8 kg

n

WM14T590NL

NIEUW

iQ500

1400

1 - 8 kg

–

WM14N292NL

iQ300

1400

1 - 7 kg

–

-

WM14N090NL

iQ300

1400

1 - 6 kg

–

-

-

n

n

A+++-30%

137

48 / 72

4

n

n

A+++-30%

137

48 / 72

-

-

n

n

A+++-10%

157

53 / 74

-

-

n

n

A+++-10%

137

53 / 74
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Ons extraKlasse assortiment drogers in een oogopslag.

selfCleaning
condensor

A
Speed

Energie

Droog

selfCleaning
condensor

A
Speed

Energie

Droog

selfCleaning
condensor

A
Speed

Energie

Droog

selfCleaning
condensor

A
Speed

Energie

Droog

selfCleaning
condensor

A
Speed

Energie

Warmtepompdroger
WT4H8Y76NL

Warmtepompdroger
WT47W5H9NL - NIEUW

Warmtepompdroger
WT47O5C2NL

Warmtepompdroger
WT47W590NL

Warmtepompdroger
WT7U4691NL - NIEUW

iQ 800

iQ 700

iQ 700

iQ 700

iQ 500

Bladzijde 43
*

Bladzijde 43
*

€ 1.149

selfCleaning
condensor

A
Energie

Droog

€ 1.049

selfCleaning
condensor

A
Energie

Droog

€ 949

B

B
Energie

Warmtepompdroger
WT45H281NL

Condensdroger
WT46G490NL

iQ 500

iQ 300

iQ 500

€ 879

Bladzijde 45
*

€ 779

Bladzijde 44
*

€ 999

Energie

Warmtepompdroger
WT45W491NL - NIEUW
Bladzijde 44
*

Bladzijde 43
*

€ 599

iQ 300

Bladzijde 44
*

€ 929

Energie

Condensdroger
WT45N305NL
Bladzijde 46
*

Droog

Luchtafvoerdroger
WT33A901NL
Bladzijde 46
*

€ 529

*

iQ 300

Bladzijde 46
*

€ 499

Prijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW
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Typenummer

iQ-serie

Vulgewicht

Home
Connect

selfCleaning
condensor

Energieklasse

Energie
verbruik in
kWh/jaar

1–9
kg

Wassen & Drogen

Wasdrogen – het complete assortiment in een oogopslag.
Geluidsniveau in dB
Wassen /
Centrifugeren
44 dB

selfCleaning
condensor

Capaciteit

Energie

Geluidsniveau

Wasdrogers
WT4H8Y76NL

iQ800

1 - 9 kg

n

n

A++

258

63

iQ800

1 - 9 kg

n

n

A++

259

64

WT47O5C2NL

iQ700

1 - 8 kg

-

n

A++

233

64

WT47W590NL

iQ700

1 - 9 kg

-

n

A++

259

64
64

WT47W5H9NL

NIEUW

WT7U4691NL

NIEUW

iQ700

1 - 8 kg

-

n

A++

214

WT45W491NL

NIEUW

iQ500

1 - 8 kg

-

n

A++

232

64

WT45H281NL

iQ300

1 - 7 kg

-

-

A++

212

66

WT46G490NL

iQ500

1 - 8 kg

-

-

B

561

64

WT45N305NL

iQ300

1 - 7 kg

-

-

B

496

65

WT33A901NL

iQ300

1 - 7 kg

-

-

C

504

65
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Wasmachines
iQ800
Home Connect, i-Dos

iQ800
Home Connect

antiVlekkensysteem

WMH6Y891NL

antiVlekkensysteem

Energie

€ 1199,-

iQ700
sensoFresh

sensoFresh
Programma

Energie

WMH6Y791NL

€ 1049,-

Trommel
Reinigen

Hygiene

Energie

WM16W890NL

€ 1099,-

Algemene informatie:
• Vulgewicht: 1 - 9 kg
• Energieklasse: A+++ -30%
• Max. centrifugesnelheid: 1600 rpm
(Max. Restvocht: 44 %)
• Centrifuge droogklasse: A

Algemene informatie:
• Vulgewicht: 1 - 9 kg
• Energieklasse: A+++ -30%
• Max. centrifugesnelheid: 1600 rpm
(Max. Restvocht: 44 %)
• Centrifuge droogklasse: A

Algemene informatie:
• Vulgewicht: 1 - 9 kg
• Energieklasse: A+++ -30%
• Max. centrifugesnelheid: 1600 rpm
(Max. Restvocht: 44 %)
• Centrifuge droogklasse: A

Comfort / Zekerheid:
• i-Dos: intelligent doseersysteem voor optimaal
wasresultaat
• Automatische programma’s: sensorgestuurd
wassen en doseren in combinatie met i-Dos
• TFT-display: voor een intuïtieve bediening
• Home Connect: de wasmachine op afstand
instellen en bedienen met de Home Connect App.
• Speciale programma’s: Afpompen, Spoelen,
centrifugeren, Donkere was, Outdoor+Impregneren,
Blouses/Overhemden, Snel+mix, Automaat,
Automaat fijn, Hygiëne, Super 30’/15’, Automatisch
intensif, Wol handwas, Fijn/Zijde
• Speciaal antiVlekken-systeem: 16 speciale
vlekkenprogramma’s voor de meest hardnekkige
vlekken, toepasbaar op de standaard programma’s
• aquaStop met levenslange garantie
• varioPerfect: tijd- of energiebesparing bij maximaal
wasresultaat
• activeWater: zuinig en nauwkeurig
watermanagement
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• Trommelverlichting: LED
• easyClean wasmiddellade
• Bijvulfunctie
• Onbalansherkenning
• Kinderbeveiliging op de deur

Comfort / Zekerheid:
• Automatische programma’s: sensorgestuurd
wassen
• TFT-display: voor een intuïtieve bediening
• Home Connect: de wasmachine op afstand
instellen en bedienen met de Home Connect App.
• Speciale programma’s: Afpompen, Spoelen,
centrifugeren, Donkere was, Outdoor+Impregneren,
Blouses/Overhemden, Snel+mix, Automaat,
Automaat fijn, Hygiëne, Super 30’/15’, Automatisch
intensif, Wol handwas, Fijn/Zijde
• Speciaal antiVlekken-systeem: 16 speciale
vlekkenprogramma’s voor de meest hardnekkige
vlekken, toepasbaar op de standaard programma’s
• aquaStop met levenslange garantie
• varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op
alle wasprogramma’s
• activeWater: zuinig en nauwkeurig watermanagement
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• Trommelverlichting: LED
• easyClean wasmiddellade
• Bijvulfunctie
• Onbalansherkenning
• Kinderbeveiliging op de deur

Comfort / Zekerheid:
• sensoFresh Programma: kleding opfrissen met
actieve zuurstof, binnen 30 of 45 minuten op basis
van de intensiteit
• Trommel Reinigen: met behulp van actieve
zuurstof, voor een hygiënische reiniging van de
trommel
• hygieneMix: wasprogramma op lage temperaturen
(tot 40 graden) met actieve zuurstof voor een
hygiënisch schoon wasresultaat
• Groot, overzichtelijk LED-display
• aquaStop met levenslange garantie
• varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op
alle wasprogramma’s
• waterPerfect Plus: exact watermanagement
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• Speciale programma’s: Donkere was,
Outdoor+Impregneren, Blouses/Overhemden,
SuperKort 15, Snel+mix, Wol handwas, Fijn/Zijde
• Trommelverlichting: LED
• Zelfreinigende wasmiddellade
• Indicatie van energie- en waterverbruik
voorafgaand aan het wasprogramma

Technische informatie:
• Energieverbruik 152 kWh per jaar*
• Waterverbruik 11220 liter per jaar*
• Geluidsniveau wassen : 47 dB(A)
• Geluidsniveau centrifugeren: 73 dB(A)
• XXL Volume van trommel: 65 liter

Technische informatie:
• Energieverbruik 152 kWh per jaar*
• Waterverbruik 11220 liter per jaar*
• Geluidsniveau wassen : 47 dB(A)
• Geluidsniveau centrifugeren: 73 dB(A)
• XXL Volume van trommel: 65 liter

Technische informatie:
• Energieverbruik 152 kWh per jaar*
• Waterverbruik 11220 liter per jaar*
• Geluidsniveau wassen : 47 dB(A)
• Geluidsniveau centrifugeren: 73 dB(A)
• XXL Volume van trommel: 65 liter

EAN

EAN

4242003738733
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iQ700
Home Connect

iQ700
4 antiVlekken-systeem

iQ700
outdoorCollection

antiVlekkensysteem

Outdoor

Wassen & Drogen

Wasmachines

BESCHIKBAAR PER 15-12-2017

antiVlekkensysteem

WM16WH59NL

Energie

NIEUW

€ 999,-

Energie

WM16W592NL

€ 949,-

antiVlekkensysteem

Energie

WM16O5C2NL

€ 899,-

Algemene informatie:
• Vulgewicht: 1 - 9 kg
• Energieklasse: A+++ -30%
• Max. centrifugesnelheid: 1600 rpm
(Max. Restvocht: 44 %)
• Centrifuge droogklasse: A

Algemene informatie:
• Vulgewicht: 1 - 9 kg
• Energieklasse: A+++ -30%
• Max. centrifugesnelheid: 1600 rpm
(Max. Restvocht: 44 %)
• Centrifuge droogklasse: A

Algemene informatie:
• Vulgewicht: 1 - 8 kg
• Energieklasse: A+++ -30%
• Max. centrifugesnelheid: 1600 rpm
(Max. Restvocht: 44 %)
• Centrifuge droogklasse: A
• Onderbouwbaar onder 85cm nishoogte

Comfort / Zekerheid:
• Groot en overzichtelijk LED-display
• Speciale programma’s: Afpompen, Donkere was,
Outdoor+Impregneren, Blouses/Overhemden,
SuperKort 15, Snel+mix, Spoelen / Centrifugeren,
Hygiene, Wol handwas, Fijn/Zijde
• Speciaal antiVlekken-systeem: 4 speciale
vlekkenprogramma’s (boter/slaolie, bloed,
rode wijn, gras), toepasbaar op de standaard
programma’s
• aquaStop met levenslange garantie
• varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op
alle wasprogramma’s
• waterPerfect Plus: exact watermanagement
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• Trommelverlichting: LED
• easyClean wasmiddellade
• Trommelreiniging: optimale verzorging en
reiniging van de trommel en interieur, met
herinneringsfunctie
• Indicatie van energie- en waterverbruik
voorafgaand aan het wasprogramma

Comfort / Zekerheid:
• Groot en overzichtelijk LED-display
• Speciale programma’s: Afpompen, Donkere was,
Outdoor+Impregneren, Blouses/Overhemden,
SuperKort 15, Snel+mix, Spoelen / Centrifugeren,
Hygiene, Wol handwas, Fijn/Zijde
• Speciaal antiVlekken-systeem: 4 speciale
vlekkenprogramma’s (boter/slaolie, bloed,
rode wijn, gras), toepasbaar op de standaard
programma’s
• aquaStop met levenslange garantie
• varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op
alle wasprogramma’s
• waterPerfect Plus: exact watermanagement
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• Trommelverlichting: LED
• easyClean wasmiddellade
• Trommelreiniging: optimale verzorging en
reiniging van de trommel en interieur, met
herinneringsfunctie
• Indicatie van energie- en waterverbruik
voorafgaand aan het wasprogramma

Comfort / Zekerheid:
• outdoorCollection: onderdeel van de Siemens
outdoorCollection-set. De ideale combinatie voor
sportieve kleding en andere functionele textielen
• Groot en overzichtelijk LED-display
• Speciale programma’s: Afpompen, Donkere was,
Outdoor+Impregneren, Blouses/Overhemden,
SuperKort 15, Snel+mix, Spoelen / Centrifugeren,
Hygiëne, Wol handwas, Zijde
• Speciaal antiVlekken-systeem: 4 speciale
vlekkenprogramma’s (boter/slaolie, bloed,
rode wijn, gras), toepasbaar op de standaard
programma’s
• aquaStop met levenslange garantie
• varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op
alle wasprogramma’s
• waterPerfect Plus: exact watermanagement
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• Trommelverlichting: LED
• easyClean wasmiddellade
• Trommelreiniging: optimale verzorging en
reiniging van de trommel en interieur, met
herinneringsfunctie
• Indicatie van energie- en waterverbruik
voorafgaand aan het wasprogramma
Set met de outdoorCollection
warmtepompdroger: WT47O5C2NL

Technische informatie:
• Energieverbruik 152 kWh per jaar*
• Waterverbruik 11220 liter per jaar*
• Geluidsniveau wassen : 47 dB(A)
• Geluidsniveau centrifugeren: 73 dB(A)
• XXL Volume van trommel: 65 liter

Technische informatie:
• Energieverbruik 152 kWh per jaar*
• Waterverbruik 11220 liter per jaar*
• Geluidsniveau wassen : 47 dB(A)
• Geluidsniveau centrifugeren: 73 dB(A)
• XXL Volume van trommel: 65 liter

Technische informatie:
• Energieverbruik 137 kWh per jaar*
• Waterverbruik 9900 liter per jaar*
• Geluidsniveau wassen : 47 dB(A)
• Geluidsniveau centrifugeren: 73 dB(A)
• XXL Volume van trommel: 65 liter

EAN

EAN

EAN

4242003819814

* Gebaseerd op 220 standaard katoenwasprogramma’s volgens norm energielabel
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Wasmachines
iQ700
sensoFresh

iQ500
sensoFresh

iQ500
Home Connect, i-Dos

UITLOPEND PER 31-12-2017

sensoFresh
Programma

Trommel
Reinigen

Hygiene

sensoFresh
Programma

Energie

WM14W890NL

€ 999,-

Trommel
Reinigen

WM14T790NL

Energie

Hygiene

NIEUW

Energie

€ 899,-

WM14T6H9NL

NIEUW

€ 899,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A+++ -30%
• Vulgewicht: 1 - 8 kg
• Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm
(Max. Restvocht: 53 %)
• Centrifuge droogklasse: B

Algemene informatie:
• Energie efficientieklasse: A+++-30%
• Vulgewicht: 1 - 8 kg
• Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm
(Max. Restvocht: 53 %)
• Centrifuge droogklasse: B

Algemene informatie:
• Energie efficiëntieklasse: A+++-30%
• Vulgewicht: 1 - 8 kg
• Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm
(Max. Restvocht: 53 %)
• Centrifuge droogklasse: B

Comfort / Zekerheid:
• sensoFresh Programma: kleding opfrissen met
actieve zuurstof, binnen 30 of 45 minuten op basis
van de intensiteit
• Trommel Reinigen: met behulp van actieve
zuurstof, voor een hygiënische reiniging van de
trommel
• hygieneMix: wasprogramma op lage temperaturen
(tot 40 graden) met actieve zuurstof voor een
hygiënisch schoon wasresultaat
• Groot, overzichtelijk LED-display
• Speciale programma’s: Donkere was,
Outdoor+Impregneren, Blouses/Overhemden,
SuperKort 15, Snel+mix, Zijde
• aquaStop met levenslange garantie
• varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op
alle wasprogramma’s
• Trommelverlichting: LED
• Indicatie van energie- en waterverbruik
voorafgaand aan het wasprogramma
• Bijvulfunctie: pauzeer het reeds gestarte
wasprogramma, om vergeten wasgoed in de
trommel bij te voegen.

Comfort / Zekerheid:
• sensoFresh Programma: kleding opfrissen met
actieve zuurstof, binnen 30 of 45 minuten op basis
van de intensiteit
• Trommel Reinigen: met behulp van actieve
zuurstof, voor een hygiënische reiniging van de
trommel
• hygieneMix: wasprogramma op lage temperaturen
(tot 40 graden) met actieve zuurstof voor een
hygiënisch schoon wasresultaat
• DirectSelect-display
• Speciale programma’s: Outdoor+Impregneren,
Blouses/Overhemden, Snel+mix, Super 30’/15’,
Wol handwas, Zijde
• TouchControl tiptoetsen: Voorwas, Anti-kreuk,
keuze voor centrifugeersnelheid, temperatuur,
speedPerfect, ecoPerfect, start/bijvullen, spoelstop,
Geheugenfunctie en 24 u Eindtijduitstel
• aquaStop met levenslange garantie
• waterPerfect Plus: exact watermanagement
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• varioSpeed: verkort de wascyclus met 65%
• Indicatie van energie- en waterverbruik
voorafgaand aan het wasprogramma
• Doseringshulp voor vloeibaar wasmiddel
• Kinderbeveiliging op de deur
• Bijvulfunctie: pauzeer het reeds gestarte
wasprogramma, om vergeten wasgoed in de
trommel bij te voegen.
• Trommelverlichting: LED
• easyClean wasmiddellade
• Comfort deurvergrendeling

Comfort / Zekerheid:
• Home Connect: de wasmachine op afstand
instellen en bedienen met de Home Connect App.
• i-Dos: automatische dosering van wasmiddel en
wasverzachter
• DirectSelect-display
• Speciale programma’s: Blouses/Overhemden,
Snel+mix, Automaat, Automaat fijn, Hygiëne,
Super 30’/15’, Wol handwas, Fijn/Zijde
• varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op
alle wasprogramma’s
• waterPerfect Plus: exact watermanagement
• aquaStop met levenslange garantie
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• Indicatie van energie- en waterverbruik
voorafgaand aan het wasprogramma
• Kinderbeveiliging op de deur
• TouchControl tiptoetsen: temperatuur, keuze
voor centrifugeersnelheid, Voorwas, ecoPerfect,
speedPerfect, I-dos1, I-dos2 en 24 u Eindtijduitstel
• Bijvulfunctie: pauzeer het reeds gestarte
wasprogramma, om vergeten wasgoed in de
trommel bij te voegen.
• Trommelverlichting: LED
• Trommelreiniging: optimale verzorging en
reiniging van de trommel en interieur
• aquaSensor voor optimaal spoelresultaat

Technische informatie:
• -30% zuiniger (137kWh/jaar) dan de standaard
waarde (217 kWh/jaar) van energie klasse A+++ in
8 kg volgens de EU-richtlijnen 1061/2010
• Energieverbruik 137 kWh per jaar*
• Waterverbruik 9900 liter per jaar*
• Geluidsniveau wassen : 47 dB(A)
• Geluidsniveau centrifugeren: 71 dB(A)
• XXL Volume van trommel: 65 liter
• Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

Technische informatie:
• -30% zuiniger (137kWh/jaar) dan de standaard
waarde (217 kWh/jaar) van energie klasse A+++ in
8 kg volgens de EU-richtlijnen 1061/2010
• Waterverbruik 9900 liter per jaar
• Geluidsniveau wassen : 48 dB(A)
• Geluidsniveau centrifugeren: 72 dB(A)
• XXL Volume van trommel: 63 liter
• 32 cm vulopening met 171° te openen deur
• Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

Technische informatie:
• -30% zuiniger (137kWh/jaar) dan de standaard
waarde (217 kWh/jaar) van energie klasse A+++ in
8 kg volgens de EU-richtlijnen 1061/2010
• Waterverbruik 9900 liter per jaar*
• Geluidsniveau wassen : 48 dB(A)
• Geluidsniveau centrifugeren: 72 dB(A)
• XXL Volume van trommel: 63 liter
• Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

EAN

EAN

EAN

4242003787649
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iQ500

iQ300

Energie

WM14T590NL

iQ300

Energie

NIEUW

€ 749,-

Wassen & Drogen

Wasmachines

Energie

WM14N292NL

€ 679,-

WM14N090NL

€ 629,-

Algemene informatie:
• Vulgewicht: 1 - 8 kg
• Centrifuge droogklasse: B
• Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm
(Max. Restvocht: 53 %)

Algemene informatie:
• Vulgewicht: 1 - 7 kg
• Energie efficiëntieklasse: A+++-10%
(-10% zuiniger dan energieklasse A+++)
• Centrifuge droogklasse: B
• Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm
(Max. Restvocht: 53 %)

Algemene informatie:
• Vulgewicht: 1 - 6 kg
• Energie efficiëntieklasse: A+++-10%
(-10% zuiniger dan energieklasse A+++)
• Centrifuge droogklasse: B
• Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm
(Max. Restvocht: 53 %)

Comfort / Zekerheid:
• DirectSelect-display
• Speciale programma’s: Wol-handwas, Donkere
was, Blouses/Overhemden, Microvezel, Snel+mix,
Hygiëne, Super 30’/15’, Wol handwas, Fijn/Zijde
• Speciaal anti-vlekken systeem: 4 speciale
vlekkenprogramma’s (boter/slaolie, bloed, rode
wijn, gras),
• 10 jaar garantie op de koolborstelloze iQdrive motor
• aquaStop met levenslange garantie
• varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op
alle wasprogramma’s
• waterPerfect Plus: exact watermanagement
• aquaStop met levenslange garantie
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• Indicatie van energie- en waterverbruik
voorafgaand aan het wasprogramma
• Kinderbeveiliging op de deur
• TouchControl tiptoetsen: temperatuur, keuze
voor centrifugeersnelheid, Voorwas, ecoPerfect,
speedPerfect, i-Dos1, i-Dos2 en 24 u Eindtijduitstel
• Bijvulfunctie: pauzeer het reeds gestarte wasprogramma, om vergeten wasgoed in de trommel
bij te voegen.
• Trommelreiniging: optimale verzorging en
reiniging van de trommel en interieur
• aquaSensor voor optimaal spoelresultaat

Comfort / Zekerheid:
• Groot display
• Speciale programma’s: Kreukherstellend,
PowerWash 60, Blouses/Overhemden,
Outdoor+Impregneren, Snel+mix, Hygiëne,
Super 30’/15’, Dekens, Trommel reinigen (met
herinneringsfunctie), Spoelen/Centrifugeren/
Pompen, Wol handwas, Zijde
• aquaStop met levenslange garantie
• varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op
alle wasprogramma’s
• Bijvulfunctie
• Resterende tijd indicatie
• Kinderbeveiliging op de deur
• Doseringshulp voor vloeibaar wasmiddel
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte

Comfort / Zekerheid:
• Groot display
• Speciale programma’s: Spoelen, Donkere was,
Snel+mix, Wol handwas, Fijn/Zijde
• aquaStop met levenslange garantie
• varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op
alle wasprogramma’s
• Bijvulfunctie
• Resterende tijd indicatie
• Kinderbeveiliging op de deur
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte

Technische informatie:
• Energieverbruik 137 kWh per jaar*
• Waterverbruik 9900 liter per jaar*
• Geluidsniveau wassen : 48 dB(A)
• Geluidsniveau centrifugeren: 72 dB(A)
• Volume van trommel: 63 liter
• Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

Technische informatie:
• Energieverbruik 157 kWh per jaar*
• Waterverbruik 9020 liter per jaar*
• Geluidsniveau wassen : 53 dB(A)
• Geluidsniveau centrifugeren: 74 dB(A)
• Volume van trommel: 55 liter
• Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

Technische informatie:
• Energieverbruik 137 kWh per jaar*
• Waterverbruik 8580 liter per jaar*
• Geluidsniveau wassen : 53 dB(A)
• Geluidsniveau centrifugeren: 74 dB(A)
• Volume van trommel: 55 liter
• Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

EAN

EAN

EAN

4242003800225

* Gebaseerd op 220 standaard katoenwasprogramma’s volgens norm energielabel
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Bovenlader

Was-droogcombinatie

iQ500

iQ800

iQ500
BESCHIKBAAR PER 1-11-2017

A

1–7
kg
Energie

antiVlekkensysteem

Capaciteit

WP12T447NL

€ 749,-

WD15H543NL

Outdoor

Droog

1–7
kg
Energie

Capaciteit

€ 1349,-

Energie

WD15G442NL

NIEUW

€ 999,-

Algemene informatie:
• Vulgewicht: 1 - 7 kg
• Energieklasse: A+++
• Centrifuge droogklasse: C
• Max. centrifugesnelheid: 1200 rpm
(Max. Restvocht: 55 %)

Algemene informatie:
• Capaciteit: 7 kg wassen - 4 kg drogen
• Label: A / A
• Centrifugetoerental (omw./min): 1500 - 400

Algemene informatie:
• Capaciteit: 7 kg wassen - 4 kg drogen
• Label: A / A
• Centrifugetoerental (omw./min): 1500 - 400

Comfort / Zekerheid:
• Groot display voor temperatuur, keuze voor
centrifugeersnelheid, LED-aanduiding voor het
programma-verloop, Resterende tijd indicatie en
24 u eindtijduitstel
• Speciale programma’s: Kreukherstellend, Blouses/
Overhemden, Microvezel, SuperKort 15, Snel+mix,
wol/zijde, 40°C
• aquaStop met levenslange garantie
• aquaLift wastrommel
• Wastrommel met automatische parkeerstand
• Kinderbeveiliging op de deur
• Onbalansherkenning

Comfort / Zekerheid:
• Extra groot display voor programma verloop,
temperatuur, centrifugesnelheid, resttijd en 24 u
eindtijd uitstel, kinderbeveiliging
• iQdrive motor voor extra stilte, zuinigheid en lange
levensduur incl. 10jr garantie
• Non-stop wassen en drogen programma 4 kg
• Beladingsadvies
• antiVlekkenprogramma’s
• aquaStop met levenslange garantie
• geen waterverbruik tijdens drogen
• varioSoft trommel: uiterst voorzichtig of uiterst
intensief wassen
• varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op
alle wasprogramma’s
• waterPerfect Plus: exact watermanagement
• selfCleaning condensor: behoud van energieklasse
• autoDry-functie
• Speciale programma’s: enkel spoelen, Mix, Zijde,
Outdoor+Impregneren, SuperKort 15, Pluizen
spoelen, Pompen / Centrifugeren, Opfrissen,
Hygiënische lage temperatuur, Wol handwas, Zijde
• Trommelverlichting: LED
• Kinderbeveiliging op de deur

Comfort/Zekerheid:
• Groot overzichtelijk LED-display voor programma
verloop, temperatuur, centrifugesnelheid, resttijd
en 24 u eindtijd uitstel en beladingsadvies
• iQdrive motor voor extra stilte, zuinigheid en lange
levensduur incl. 10jr garantie
• Non-stop wassen en drogen programma 4 kg
• aquaStop met levenslange garantie
• varioSoft trommel: uiterst voorzichtig of uiterst
intensief wassen
• waterPerfect Plus: exact watermanagement
• varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op
alle wasprogramma’s
• Speciale programma’s: enkel spoelen, Mix,
Outdoor+Impregneren, Blouses/Overhemden,
SuperKort 15, Pluizen spoelen, Pompen /
Centrifugeren, Hygiënische lage temperatuur,
Wol handwas, Zijde Speciale functie: Voorzichtig
drogen, Drogen Droog-optie voor speciaal
wasprogramma TouchControl tiptoetsen:
start/bijvullen, Extra spoelen, keuze voor
centrifugeersnelheid, temperatuur, Drogen
• Bijvulfunctie: pauzeer het reeds gestarte
wasprogramma, om vergeten wasgoed in de
trommel bij te voegen.
• Kinderbeveiliging op de deur
• Signaal bij einde programma

Technische Informatie:
• Energieverbruik 174 kWh per jaar*
• Waterverbruik 9240 liter per jaar*
• Geluidsniveau wassen : 59 dB(A)
• Geluidsniveau centrifugeren: 76 dB(A)
• Volume van trommel: 42 liter

Technische Informatie:
• Energieverbruik wassen en drogen 4.76 kWh,
waterverbruik wassen en drogen 57 liter in label-/
normprogramma
• Geluidsniveau bij wassen: 46 dB
• Geluidsniveau bij centrifugeren: 74 dB
• Volume van trommel: 56 liter
• Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

Technische Informatie:
• Energieverbruik wassen en drogen 4.76 kWh,
waterverbruik wassen en drogen 103 liter in label-/
normprogramma
• Geluidsniveau bij wassen: 47 dB
• Geluidsniveau bij centrifugeren: 74 dB
• Volume van trommel: 56 liter
• Vuldeur met extra isolatieglas
• Draaideur linksdraaiend
• Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte
• 32 cm vulopening met 180° te openen deur

EAN

EAN

EAN

4242003705506
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iQ800

iQ700

iQ700

Home Connect, selfCleaning condensor

Home Connect, selfCleaning condensor

outdoorCollection, selfCleaning condensor

selfCleaning
condensor

WT4H8Y76NL

A
Speed

Energie

selfCleaning
condensor

Droog

€ 1149,-

WT47W5H9NL

A
Energie

Speed

NIEUW

Droog

Outdoor

€ 1049,-

selfCleaning
condensor

Wassen & Drogen

Warmtepompdroger

A
Speed

Energie

Droog

WT47O5C2NL

€ 949,-

Algemene informatie:
• Capaciteit: 1 - 9 kg
• Energieklasse: A++

Algemene informatie:
• Capaciteit: 1 - 9 kg
• Energieklasse: A++

Algemene informatie:
• Capaciteit: 1 - 8 kg
• Energieklasse: A++

Comfort / Zekerheid:
• Home Connect: op afstand instellen en bedienen
met de Home Connect App
• selfCleaning condensor: nooit meer schoonmaken
en behoudt van energieklasse (A++)
• Speciale programma’s: Mix, Wol drogen in korf,
Outdoor, Handdoeken, Dekens, Hoofdkussen,
Warm tijdprogramma, Koud tijdprogramma,
Katoen, Synthetisch, Hygiëne, Lingerie, SuperKort
40, Blouses/overhemden
• Inclusief condenswaterafvoersysteem
• TFT-Display: voor een intuitive bediening
• Anti-kreukfase 120 min
• autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het
drogen
• Grote RVS softTrommel, wasgoedmeenemers met
soft-design
• Speciale programma’s: Mix, Wol drogen in korf,
Outdoor, Handdoeken, Dekens, Hoofdkussen,
Warm tijdprogramma, Koud tijdprogramma,
Katoen, Synthetisch, Hygiëne, Lingerie, SuperKort
40, Blouses/overhemden
• Trommelverlichting: LED
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• Wolkorf
• Kinderbeveiliging op de deur

Comfort / Zekerheid:
• Home Connect: op afstand instellen en bedienen
met de Home Connect App
• selfCleaning condensor: nooit meer schoonmaken
en behoudt van energieklasse (A++).
• Inclusief condenswaterafvoersysteem
• Anti-kreukfase 120 min
• Groot en overzichtelijk LED-Display
• autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het
drogen
• Grote RVS softTrommel, wasgoedmeenemers met
soft-design
• Speciale programma’s: Mix, Wol drogen in korf,
Outdoor, Handdoeken, Dekbed, Hoofdkussen,
Warm tijdprogramma, Koud tijdprogramma,
Katoen, Synthetisch, Hygiëne, Lingerie, SuperKort
40, Blouses/overhemden
• Trommelverlichting: LED
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• Wolkorf
• Kinderbeveiliging op de deur

Comfort / Zekerheid:
• outdoorCollection: onderdeel van de Siemens
outdoorCollection-set. De ideale combinatie voor
sportieve kleding en andere functionele textielen.
• selfCleaning condensor: nooit meer schoonmaken
en behoudt van energieklasse (A++).
• Inclusief condenswaterafvoersysteem
• Groot en overzichtelijk LED-Display
• Anti-kreukfase 120 min
• autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het
drogen
• Grote RVS softTrommel, wasgoedmeenemers met
soft-design
• Speciale programma’s: Mix, Wol drogen in korf,
Outdoor, Handdoeken, Dekens, Hoofdkussen,
Warm tijdprogramma, Koud tijdprogramma,
Katoen, Synthetisch, Hygiëne, Lingerie, SuperKort
40, Blouses/overhemden
• Trommelverlichting: LED
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• Wolkorf
• Kinderbeveiliging op de deur

Technische informatie:
• Energieverbruik 258,0 kWh per jaar*
• Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 157 min en bij
gedeeltelijke belading 97 min
• Condensatie ratio: A
• Deuraanslag: rechts, draaideur wisselbaar
• Geluidsniveau: 63 dB (A) re 1 pW
• Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

Technische informatie:
• Energieverbruik 259,0 kWh per jaar*
• Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 166 min en bij
gedeeltelijke belading 108 min
• Deuraanslag: rechts
• Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
• Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

Technische informatie:
• Energieverbruik 233,0 kWh per jaar*
• Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 138 min en bij
gedeeltelijke belading 92 min
• Deuraanslag: rechts
• Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
• Afmetingen (hxbxd): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm

EAN

EAN

EAN

4242003739822

Set met de outdoorCollection-wasmachine:
WM16O5C2NL

4242003821688

* Bij 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volle en halve belading. Het energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.
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Warmtepompdroger
iQ700

iQ500

iQ500

selfCleaning condensor

selfCleaning condensor, A+++

selfCleaning condensor

selfCleaning
condensor

A
Speed

Energie

WT47W590NL

selfCleaning
condensor

Droog

€ 999,-

A
Speed

WT7U4691NL

Energie

selfCleaning
condensor

Droog

NIEUW

€ 929,-

A
Energie

WT45W491NL

Droog

NIEUW

€ 879,-

Algemene informatie:
• Capaciteit: 1 - 9 kg
• Energieklasse: A++

Algemene informatie:
• Capaciteit: 1 - 8 kg
• Energieklasse: A+++

Algemene informatie:
• Capaciteit: 1 - 8 kg
• Energieklasse: A++

Comfort / Zekerheid:
• selfCleaning condensor: nooit meer schoonmaken
en behoudt van energieklasse (A++)
• Speciale programma’s: Mix, Wol drogen in korf,
Outdoor, Handdoeken, Dekens, Hoofdkussen,
Warm tijdprogramma, Koud tijdprogramma,
Katoen, Synthetisch, Hygiëne, Lingerie, SuperKort
40, Blouses/overhemden
• Inclusief condenswaterafvoersysteem
• Groot en overzichtelijk LED-Display
• Anti-kreukfase 120 min
• autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het
drogen
• Grote RVS softTrommel, wasgoedmeenemers met
soft-design
• Trommelverlichting: LED
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• Wolkorf
• Tot 24 uur van tevoren in te stellen

Comfort / Zekerheid:
• selfCleaning condensor: nooit meer schoonmaken
en behoudt van energieklasse
• Speciale programma’s: Mix, Wol drogen in korf,
Outdoor, Handdoeken, Dekbed, Hoofdkussen,
Warm tijdprogramma, Koud tijdprogramma,
Katoen, Synthetisch, Hygiëne, Lingerie, SuperKort
40, Blouses/overhemden
• Inclusief condenswaterafvoersysteem
• Groot, overzichtelijk touch LED-display
• autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het
drogen
• Grote RVS softTrommel, wasgoedmeenemers met
soft-design
• TouchControl tiptoetsen: Voorzichtig, Signaal,
Start/Pauze, Droogtegraad, SpeedPerfect,
Fijnafstelling droogtegraad, “Antikreuk 120 min”,
24 uur eindtijduitstel
• Trommelverlichting: LED
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• Wolkorf
• Tot 24 uur van tevoren in te stellen

Comfort / Zekerheid:
• selfCleaning condensor: nooit meer schoonmaken
en behoudt van energieklasse (A++)
• Speciale programma’s: Mix, Wol drogen in korf,
Outdoor, Handdoeken, Warm tijdprogramma,
Lingerie, Dons, SuperKort 40, Blouses/overhemden
• Inclusief condenswaterafvoersysteem
• Groot en overzichtelijk LED-Display
• touchControl tiptoetsen: Voorzichtig, Signaal,
Antikreuk, Programmaduur, Start/Pauze,
Fijninstelling droogresultaat, 24 uur eindtijduitstel
• autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het
drogen
• Grote RVS softTrommel, wasgoedmeenemers met
soft-design
• Trommelverlichting: LED
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• Wolkorf
• Tot 24 uur van tevoren in te stellen

Technische informatie:
• Energieverbruik 259,0 kWh per jaar*
• Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 157 min en bij
gedeeltelijke belading 97 min
• Deuraanslag: Rechts
• Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
• Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

Technische informatie:
• Energieverbruik 214,0 kWh per jaar*
• Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 144 min en bij
gedeeltelijke belading 94 min
• Deuraanslag: Rechts
• Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
• Afmetingen (hxbxd): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm

Technische informatie:
• Energieverbruik 232,0 kWh per jaar*
• Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 203 min en bij
gedeeltelijke belading 122 min
• Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
• Deuraanslag: rechts
• Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

EAN

EAN

EAN
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4242003669488

4242003803950

4242003798416

* Bij 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volle en halve belading. Het energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.
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Wassen & Drogen

Warmtepompdroger
iQ300
easyClean filter

A
Energie

Droog

WT45H281NL

€ 779,-

Algemene informatie:
• Capaciteit: 1 - 7 kg
• Energieklasse: A++

Comfort / Zekerheid:
• EasyClean filter
• Inclusief condenswaterafvoersysteem
• Medium LED-display
• Trommelverlichting: LED
• Wolkorf
• Anti-kreukfase 120 min
• autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het
drogen
• Grote RVS softTrommel, wasgoedmeenemers met
soft-design
• Speciale programma’s: Mix, Wol drogen in korf,
Outdoor, Handdoeken, Hoofdkussen, Warm
tijdprogramma, Lingerie, SuperKort 40, Blouses/
overhemden
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• Kinderbeveiliging op de deur
• Wolkorf
• Tot 24 uur van tevoren in te stellen

Technische informatie:
• Energieverbruik 212,0 kWh per jaar*
• Geluidsniveau: 66 dB (A) re 1 pW
• Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

EAN

4242003702499

45

017043_02_Siemens_extraKlasse_brochure_WASSEN&DROGEN.indd 45

10-10-17 10:25

Condensdroger

Luchtafvoerdroger
iQ300

iQ300

iQ500
easyClean filter

B

B

Energie

Energie

WT46G490NL

€ 599,-

WT45N305NL

Energie

€ 529,-

WT33A901NL

€ 499,-

Algemene informatie:
• Capaciteit: 1 - 8 kg
• Energieklasse: B

Algemene informatie:
• Capaciteit: 1 - 7 kg
• Energieklasse: B

Algemene informatie:
• Capaciteit: 1 - 7 kg
• Energieklasse: C

Comfort / Zekerheid:
• Groot en overzichtelijk LED-Display voor
resttijdweergave en 24 u eindtijduitstel,
programmastatus en extra functies
• Speciale programma’s: Mix, Wol drogen in korf,
Outdoor, Warm tijdprogramma, Hygiëne, Lingerie,
Dons, SuperKort 40, Shirts 15
• Anti-kreukfase 120 min
• autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het
drogen
• Grote RVS softTrommel, wasgoedmeenemers met
soft-design
• Inclusief condenswaterafvoersysteem
• Trommelverlichting: LED
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• EasyClean filter
• Wolkorf
• Afvoerslang meegeleverd

Comfort / Zekerheid:
• Medium LED-display voor resttijd weergave, tot
24 u eindtijdkeuze, programma status en extra
functies
• Speciale programma’s: Wol finish, Mix, Outdoor,
Warm tijdprogramma, Koud tijdprogramma,
Hygiëne, Lingerie, SuperKort 40, Shirts 15
• Anti-kreukfase 120 min
• autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het
drogen
• Grote RVS softTrommel, wasgoedmeenemers met
soft-design
• Inclusief condenswaterafvoersysteem
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte

Comfort / Zekerheid:
• Medium LED-display voor resttijd weergave, tot
24 u eindtijdkeuze, programma status en extra
functies
• Speciale programma’s: Wol finish, Mix, Outdoor,
Handdoeken, Warm tijdprogramma, Koud
tijdprogramma, Lingerie, SuperKort 40, Blouses/
overhemden
• Luchtafvoerslang meegeleverd
• Anti-kreukfase 120 min
• autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het
drogen
• Gegalvaniseerde softTrommel, wasgoedmeenemers
met soft-design
• Speciale programma’s: Wol finish, Mix, Outdoor,
Handdoeken, Warm tijdprogramma, Koud
tijdprogramma, Lingerie, SuperKort 40, Blouses/
overhemden
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• Luchtafvoerslang meegeleverd

Technische Informatie:
• Energieverbruik 561,0 kWh per jaar*
• Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 126 min en bij
gedeeltelijke belading 76 min
• Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
• Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

Technische Informatie:
• Energieverbruik 496,0 kWh per jaar*
• Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 111 min en bij
gedeeltelijke belading 69 min
• Deuraanslag: rechts
• Trommelverlichting: LED
• Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW
• Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

Technische Informatie:
• Energieverbruik 504,0 kWh per jaar*
• Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 130 min en bij
gedeeltelijke belading 80 min
• Deuraanslag: Rechts
• Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW
• Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

EAN

EAN

EAN

46

4242003677056

4242003776766

4242003677056

* Bij 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volle en halve belading. Het energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.
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Wassen & Drogen

Accessoires en onderhoudsmiddelen

WZ20490
voetstuk, geschikt voor alle
iQ500 / iQ700 / iQ800
wasautomaten

WZ20430

WZ10130
aquastopverlenging

afdekplaat voor onderbouw
van WM..S

Wasmachine accessoires

Voorladers

Bovenladers

Wasdroog-combinaties

iQ800

iQ700

iQ500

iQ300

iQ300

iQ500

iQ800

iQ300

WMHYmodellen

WMWmodellen

WMTmodellen

WMNmodellen

WMEmodellen

WPT-modellen

WDHmodellen

WDGmodellen

Voetstuk/ergolade voor wasmachine, te gebruiken als
onderlade / waslade. Geschikt
voor bijna alle Siemens voorladerwasmachines.

•

•

•

•

•

•

WZ10130

AquaStopverlenging voor wasmachines. Lengte: 2,5 meter

•

•

•

•

•

•

•

•

WX975600

Siemens voetbevestigingsset voor
het bevestigen van het apparaat
op een sokkel of houten bodem.
Geschikt voor alle voor- en bovenlader wasmachines

•

•

•

•

•

•

•

•

Typenr.

WZ20490

WZ10190

Beschrijving

Afdekplaat om een wasmachine
onder het aanrechtblad te
bouwen (afdekplaat voor onderbouw). Geschikt voor WME.

•

Reinigings- en onderhoudsmiddelen
Om volop te genieten van nieuwe keuken- en huishoudelijke apparaten is het ook van belang om deze goed te onderhouden.
De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Siemens zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.
Voor het onderhoud van wasmachines en wasdrogers adviseert Siemens:

Wasmachine reiniger
00311610

Snelontkalker

Nikwax Tech Wash

Nikwax TX.Direct

00311506

00463531

00463532

Voor een grondige reiniging van de
wasmachine.
Dit zorgt voor betere wasprestaties en
voorkomt onaangename geuren.

Verwijdert kalkaanslag in uw
vaatwasser en uw wasmachine.
Regelmatig gebruik verlengt de levensduur van uw apparaat.

Wasmiddel voor geimpregneerde
kleding.
Verwijdert vuil, verbetert de ademende
kenmerken van de kleding en beschermt
de waterafstodendheid.

Wasmiddel voor ademende kleding,
zoals bijvoorbeeld GoreTex.
Helpt kleding waterafstotend te houden.

Inhoud: 250 gram

Inhoud: 250 gram

Inhoud: 300 ml

Inhoud: 300 ml

Prijs online shop: € 8,20

Prijs online shop: € 8,20

Prijs online shop: € 11,25

Prijs online shop: € 15,50

Bestellen via thefuturemovingin.nl/shop
47
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Innovaties voor een
schitterende vaat.
Bij de vaatwassers van Siemens.

1uur programma

varioLade Pro

varioFlex Pro
korven

machineCare

Vaatwassen

brilliantShine
System

Technologie zo briljant als het resultaat.
Begin de dag met glans. Door een perfect droge en
glanzende vaat uit uw vaatwassers te halen – zonder na
afloop op te poetsen. Dat is mogelijk dankzij het nieuwe
brilliantShine-systeem met Zeolith®.
Ontdek de combinatie van vier innovatieve functies in één
systeem voor een stralende vaat en uw gemak. Verrijk het
dagelijkse huishouden met glanzende momenten.*

Uitstekende reiniging in 60 minuten: 65 °C snel.
Reinigt en droogt in één uur een volledige belading. Ideaal
voor de dagelijkse vaat. Als het echt snel moet, kan dat
eenvoudig met dit programma.

varioLade Pro: besteklade met meer ruimte voor uw
bestek, espressokopjes en kookgerei.
Meer flexibiliteit met de nieuwe varioLadePro ten opzichte
van de varioLade. Dankzij de in hoogte verstelbare zijkanten
is er meer ruimte voor uw bestek, kleine espressokopjes en
kook- en bakgerei. De neerklapbare delen in het midden van
de varioLade Pro zorgen ervoor dat groter bestek met een
breed handvat ook makkelijk in de besteklade kan worden
geplaatst.

varioFlex Pro-korven.
Met varioFlex Pro-korven gaat in- en uitladen nog
gemakkelijker. Glazen met lange stelen worden eenvoudig
geplaatst en ook grote borden vinden altijd een plekje.
De flexibele onderdelen zijn direct zichtbaar dankzij de
blauwe accentkleur. In combinatie met rackMatic is de
bovenkorf op drie niveaus in hoogtes verstelbaar.

machineCare.
Deels geinspireerd door het soortgelijke onderhoudsprogramma bij Siemens wasmachines. Het verzorgen van
de kuip is belangrijk om geuren, kalk en vet te verwijderen
en te voorkomen.

* Afhankelijk van het wasmiddel, eigenschappen van het glaswerk en de
manier waarop het is geplaatst in de vaatwasser, kunnen de reinigingsen droogresultaten licht variëren.

49

017043_03_Siemens_extraKlasse_brochure_VAATWASSEN.indd 49

10-10-17 10:39

Bijzondere eigenschappen
van Siemens vaatwassers.

emotionLight

Goed in zicht: emotionLight.
Met emotionLight krijgen onze vaatwassers de aandacht die ze verdienen.
De luxe blauwe binnenverlichting gaat
automatisch aan als u vaatwassers met
emotionLight opent. Zo heeft u altijd
goed zicht op de invulling en indeling
van de vaatwasser.

Extreem stil

Fluisterstille prestaties.
Dankzij de speciale geluidsisolatie en de
nieuwe waterpomp bij Siemens vaatwassers, die wordt uitgeschakeld zodra er aan
het einde van het programma geen water
meer nodig is, kunt u rekenen op een
extreem stille vaatwasser. De meest stille
vaatwasser tikt slechts 41 dB aan - een
bijzondere prestatie.

De volgende extra‘s kunt u verwachten bij (volledig) geïntegreerde en vrijstaande (en onderbouw) vaatwassers.*
Geïntegreerd
•
•
•
•
•
•
•
•

*

Minimaal 5 programma’s
Minimaal 4 opties voor bij deze programma’s
timeLight (iQ500-modellen en iQ700-modellen)/
infoLight (iQ300-modellen)
Flessen/Karafhouder meegeleverd
Retrofit-Besteklade optioneel mogelijk (iQ300)
Het ‘Stil’ programma (iQ500-modellen)
varioFlex-korven met touchpoints
(met uitzondering van de SN/SN.....)
Kinderbeveiliging

Vrijstaand
•
•
•
•
•
•

Minimaal 4 programma’s
Minimaal 2 opties voor bij deze programma’s
Met varioLade in de iQ300-modellen
Flessen/Karafhouder standaard meegeleverd
varioFlex-korven met touchpoints
(met uitzondering van iQ100-modellen)
Kinderbeveiliging

Het aantal extra‘s per apparaat verschilt per
typenummer.
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Technologie zo briljant
als het resultaat.

Vaatwassen

Ontdek de mogelijkheden die beschikbaar zijn dankzij het nieuwe
brilliantShine-systeem bij Siemens vaatwassers.

A

+++

Energie

Zeolith®
droogsysteem

Glas 40º

Shine&Dry

Glasbeschermingsysteem

Stralende vooruitzichten.
Stralend schoon en perfecte droogresultaten. De innovatieve Siemens vaatwassers
met het Zeolith®-droogsysteem maken het mogelijk. Niet alleen de resultaten zijn
uitstekend, ook het energieverbruik is met A+++ de meest zuinige energieklasse.

Speciaal voor hoogwaardig glaswerk:
Glas 40°.
Een andere toevoeging is het speciaal
ontwikkelde Glas 40° programma voor
kwetsbaar glaswerk, waardoor glazen
uiterst zorgvuldig worden behandeld.
Tijdens het programma worden glazen
extra voorzichtig gereinigd door een
verkorte tijd en verlaagde temperatuur,
waardoor een prachtig glansresultaat
ontstaat.

Extra glans met één druk op de knop.
Door middel van het innovatieve Zeolith®droogsysteem wordt met de optie
Shine&Dry het droogproces nog verder
geoptimaliseerd, waardoor uw glaswerk
zeer efficiënt wordt gedroogd. Voor een
perfecte glans van uw glazen, zonder
strepen.

Laat uw glazen langer glanzen:
het glasbeschermingssysteem.
Dankzij het glasbeschermingssysteem
wordt de waterhardheid gereguleerd
dankzij een speciaal waterventiel. Dit
gaat glascorrosie tegen. Verder wordt
het gehele reinigingsproces geoptimaliseerd door zacht en vers water in de
vaatwasser te pompen.

Zelfs plastic is direct droog.
Eén van de meest herkenbare momenten
bij het uitruimen van de vaatwasser:
plastic dat niet goed is gedroogd. Met
Zeolith is ook dit verleden tijd.
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Schoon in recordtijd: de snelle
programma‘s van Siemens.
Kort 60°
varioSpeed
Plus

Snelprogramma

Verkort de duur met maar liefst 66%:
varioSpeed Plus.
In de kortst mogelijke tijd, een grote
perfect schone vaat afwassen en drogen?
varioSpeed Plus maakt het mogelijk. Een
druk op de functieknop is voldoende om
de vaatwasbeurt met maximaal 66%* te
verkorten. varioSpeed Plus is ideaal voor
bijvoorbeeld feestjes, waarbij de vaat snel
weer gereed moet zijn.

Efficiënt, effectief, snel: Kort 60 °C,
het snelle programma bij Zeolithvaatwassers.
Het innovatieve en economisch
programma Kort 60 °C, reinigt en droogt
bij volle belading 14 couverts in slechts
89 minuten. Zo past het programma goed
bij de dagelijkse afwasbeurten en heeft u
altijd schitterende resultaten dankzij de
combinatie met Zeolith.

* Kan niet in combinatie met ‘voorspoelen’ en
de ‘snel’-programma’s.

1uur programma

Snel 45°

Uitstekende reiniging in 60 minuten:
65° C snel.
Reinigt en droogt in één uur een volledige
lading, bij gewone dagelijkse vaat. Als het
echt snel moet, kan dat eenvoudig met dit
programma.

Het reinigingsprogramma voor uw
vaatwasser: machineCare.
Met een druk op de knop is uw
vaatwasser zo goed als nieuw, met het
gebruik van reinigingsmiddel en een lege
vaatwasser, kan het programma binnen
90 minuten de kuip reinigen van kalk,
vetresten en overige vuiligheid.

Uw vaat zo weer bij de hand: snel 45 °C.
Het efficiënte Snel 45 °C programma verkort de lengte van het spoelen tot een
minimum: perfecte resultaten in slechts 29 minuten, waardoor het ideaal is voor
een kleinere vuile vaat, die snel weer beschikbaar moet zijn. Je favoriete kookgerei
is weer snel klaar voor gebruik.
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Vaatwassen

10% hoger:
voor extra grote vaat.
86,5
cm

De keuze is aan u.
De ‘SX’ vaatwassers maken volledig gebruik van de werkhoogtes van moderne keukens.
De met 5 cm vergrote spoelruimte biedt ruimte voor grotere items in de onderste korf.

Apparaathoogte

27

22

26

31

Maximale grootte van borden in cm, bij plaatsing in varioFlex
Plus- of varioFlex Pro-korven.
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Indrukwekkende flexibiliteit:
de varioflex-Korven en varioLades
van Siemens.
varioLade Pro: besteklade met meer ruimte voor uw
bestek, espressokopjes en kookgerei.
Meer flexibiliteit met de nieuwe varioLade Pro ten opzichte
van de varioLade. Dankzij de in hoogte verstelbare
zijkanten is er meer ruimte voor uw bestek, kleine espressokopjes en kook- en bakgerei. De neerklapbare delen in het
midden van de varioLade Pro zorgen ervoor dat groter
bestek met een breed handvat ook makkelijk in de besteklade kan worden geplaatst.

varioLade Pro

varioLade: gebruik de ruimte effectief.
De varioLade is een extra ladingsniveau. Door zijn
bijzondere vorm biedt de lade niet alleen ruimte voor
bestek, maar ook voor bijvoorbeeld pollepels en kleinere
schaaltjes. Omdat in de onderste korf geen bestekmand
nodig is, kunt u maximaal 14 couverts kwijt.

varioLade
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retrofit

Gemakkelijk en flexibel inladen:
varioFlex-korven.
De bovenste korf is met 3 neerklapbare
en deelbare étages, enorm flexibel.
Samen met nog 2 neerklapbare rijen,
is de bovenkorf goed in te delen. In de
onderkorf zijn er 4 neerklapbare rijen. Dit
creërt ruimte tijdens het plaatsen van uw
vaat in de vaatwasser. De handgrepen
maken de korven gemakkelijk bereikbaar.

Kies voor retrofit.
Siemens vaatwassers met retrofit zijn
voorzien van rails waar u later nog een
besteklade voor kunt aanschaffen, u hoeft
dus niet meteen de keuze te maken tussen
een varioLade of een varioLade Pro.

Plek voor alle soorten vaat:
varioFlex Pro-korven.
De varioflex Pro-korven bieden voldoende
ruimte voor uw vaat. Daaronder vallen
3 de vouwbare en deelbare étages in de
bovenste korf, als mede de 6 en 8 klapbare
rijen in de boven- en onderkorf. Elk bestek
of servies, van klein tot groot kunt u kwijt.
De blauwe ‘touchpoints’ zorgen ervoor dat
u direct ziet wat flexibel in te delen valt.

varioFlex-korven (bovenkorf)

varioFlex Pro-korven (bovenkorf)

varioFlex-korven (onderkorf)

varioFlex Pro-korven (onderkorf)

varioFlexkorven

Vaatwassen

rackMatic

Altijd de juiste hoogte: rackMatic.
Met rackMatic maakt u het mogelijk om
grotere borden te plaatsen in de onderkorf (of juist andersom). De bovenste korf
wordt met een simpele klik verstelbaar in
3 verschillende hoogtes. Een ideale
oplossing als de standaard ingestelde
hoogte niet goed uitkomt met uw eigen
indeling van de vaat.

varioFlex Pro
korven

Gemakkelijk te herkennen:
gekleurde touchpoints.
Middels de blauw gekleurde
touchpoints kunt u
gemakkelijker zien of een
onderdeel inklapbaar is.
Des te flexibeler de
indeling, des te meer
blauwe touchpoints u kunt
terugvinden.
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Siemens vaatwassers bieden
meer dan alleen het zorgen
voor een schone vaat.
De veilige manier voor het schoonmaken van wijn- en champagneglazen:
de wijnglazenhouder.
Wijn- en champagneglazen eenvoudig
reinigen in uw eigen vaatwasser.
Het is nu nog makkelijk met de
wijnglazenhouder. U kunt 4 glazen
veilig vastzetten in de houder en kunt
met een totaal van 4 houders werken
in de onderkorf. De houder is als aparte
accessoire verkrijgbaar (type: SZ73300).

Geen resten van de vaatwastabletten
na een spoelbeurt dankzij de
doseerAssistent.
Dankzij de doseerAssistent valt de vaatwastablet in een kleine opvangbak in de
spoelruimte. Een gerichte waterstraal
zorgt ervoor dat de vaatwastablet evenredig oplost voor een optimale verdeling.
Uiteraard werkt de doseerAssistent ook
met vaatwaspoeder en -gel.
Met een druk op de knop veilig ingesteld: elektronische kinderbeveiliging.
Hou de elektronische beveiligingsknop
4 seconden ingedrukt en de vaatwasser
reageert niet op losse toetsen. Ideaal
wanneer de vaatwasser toegankelijk is
voor kleine kinderen.

Wijnglashouder

doseer
Assistent

Kinderbeveiliging
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Vaatwassen

Efficiënt, duurzaam en stil:
de iQdrive-motor.
Minder energieverbruik met dezelfde
resultaten, minder tijd met dezelfde
prestatie en altijd in een aangename stilte.
Dat is voor Siemens vaatwassers met de
iQdrive-motor geen probleem. Naast al
deze voordelen is hij vrijwel ongevoelig
voor slijtage.

iQdrive

extraDroog.
De vaat direct weer gebruiken na de spoelbeurt? Kies dan voor de optie extraDroog,
waarmee de vaatwassers ervoor zorgt dat er geen spatje water meer in de vaatwasser
aanwezig is.

extraDroog

intensiveZone.
Als u de intensiveZone kiest, wordt de druk van het sproeiwater verhoogd voor de
onderste korf waar zich de zeer vuile vaat bevindt. In de bovenste korf verandert het
programma niet en wordt kwetsbare vaat nog steeds voorzichtig afgewassen.

halveBelading.
Met deze functie doet u snel en zuinig een kleinere vaat. De vaat kan overal geplaatst
worden en water- en energiegebruik worden automatisch verminderd op basis van de
gebruikte belading.
Hygiënisch schoon: de hygienePlus-functie.
De hygienePlus-functie is ideaal voor de reiniging van gebruiksvoorwerpen die ook
dieper dan het oppervlak gereinigd moeten worden. Denk hierbij aan accessoires als
babyflessen of voorwerpen als snijplanken.De vaatwasser hanteert een temperatuur
van ongeveer 70 °C gedurende 10 minuten, waarbij 99,99% van alle bacteriën en
ziektekiemen geëlimineerd worden.
Levenslange garantie tegen waterschade: aquaStop®.
Het aquaStop®-beveiligingssysteem voorkomt enige vorm van waterschade -Door
bijvoorbeeld de toevoerslang of een fout in het apparaat. Voor deze garantie staat
Siemens, het leven van een vaatwasser lang.

halveBelading

hygienePlus

aquaStop®

Gelijke prestaties met verschillende vaatwasmiddelen.
Het maakt niet uit of u vaatwastabletten, -poeder of -gel gebruikt. Siemens
vaatwassers zorgen ongeacht het middel voor hetzelfde glanzende resultaat.
Vaatwasmiddeldetectie
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Direct in zicht:
programmaduur, -keuze
en meer.

timeLight

TFT-Display

Alle informatie continu in zicht:
timeLight.
Bij stille, volledig geïntegreerde
vaatwassers kan het lastig zijn om in te
schatten of de vaatwasser klaar is met het
programma. Bij Siemens vaatwassers met
timeLight kunt u middels een projectie op
de vloer alle informatie van het huidige
programma terugzien, zoals het gekozen
programma en de resttijd. Alles is
zichtbaar op verschillende keukenvloeren,
zelfs in verlichte ruimtes - op elk moment
van de dag.

TFT-display: uitermate simpel in
gebruik en prachtig in design.
Een slim display voor eenvoudige
bediening, dat is in één zin het TFTdisplay. Hiermee kunt u de vaatwasser
intuïtief gebruiken. Het TFT-display is
beschikbaar bij een aantal volledig
geïntegreerde vaatwassers en laat
onder andere de opties en de status van
het programma, samen met andere
belangrijke informatie direct zien. Bij de
geïntegreerde vaatwassers is er ook een
variant met het TFT-display aan de
voorzijde.

infoLight

infoLight: de blauwe indicator.
Direct weten of de vaatwasser klaar is om
uit te ruimen of nog in gebruik is? Met de
blauwe indicator op de vloer ziet u het
direct bij modellen met infoLight.
Bij Siemens vaatwassers met infoLight ziet
u direct of de vaatwasser nog bezig is het
met het spoelprogramma.

emotionLight

Goed in zicht: emotionLight.
Met emotionLight krijgen Siemens
vaatwassers de aandacht die ze verdienen.
De luxe blauwe binnenverlichting gaat
automatisch aan als u vaatwassers met
emotionLight opent. Zo heeft u altijd goed
zicht op de invulling en indeling van de
vaatwasser.
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Vrijstaande vaatwassers.
De plaatsing van vrijstaande vaatwassers onder het
aanrechtblad is niet ideaal. Hierbij mist u de plintaansluiting en een deel van de hoogte tot het
aanrechtblad.

Vaatwassen

Verzeker uzelf van de
bestpassende vaatwassers:
het verschil tussen vrijstaand
en onderbouw.
Onderbouwvaatwassers.
Onderbouwvaatwassers worden eenvoudig onder het
keukenblad geschoven en bieden de mogelijkheid om
de bestaande plint door te laten trekken.

59

017043_03_Siemens_extraKlasse_brochure_VAATWASSEN.indd 59

10-10-17 10:41

Ons extraKlasse assortiment vaatwassers in een oogopslag.

-10%

Energie

brilliantShine
System

Energie

brilliantShine
System

Volledig geïntegreerd
SN677X06TN / SX677X06TN

Volledig geïntegreerd
SN657X01PN

iQ 700

iQ 500

Bladzijde 62
*

Energie

Bladzijde 62

€ 1.349

€ 1.529 / € 1.579

*

Energie

Energie

Volledig geïntegreerd
SN658X04TE / SX658X04TE

Volledig geïntegreerd
SN636X08IE / SX636X08IE

Volledig geïntegreerd
SN635X03GE

iQ 500

iQ 500

iQ 300

Bladzijde 62
*

€ 1.199 / € 1.249

Bladzijde 63
*

Bladzijde 63
*

€ 999 / € 1.249

€ 849

-10%

Energie

Energie

Geïntegreerd
SN558S02IN
iQ 300

Geïntegreerd
SN534S00CN
Bladzijde 64
*

iQ 300

€ 729

*

iQ 300

€ 679

Bladzijde 65
*

iQ 300

iQ 700

Energie

Vrijstaand
SN215W04AE
Bladzijde 67
*

€ 629

Bladzijde 66
*

€ 1.049

Energie

Vrijstaand
SN236W13ME
Bladzijde 66
*

Vrijstaand
SN278W36TE

€ 699

Energie

Vrijstaand
SN236I09ME
Bladzijde 66

iQ 500

€ 799

Energie

Vrijstaand
SN236I00ME

Bladzijde 64
*

€ 849

Energie

iQ 300

iQ 300

brilliantShine
System

Energie

Onderbouw
SN436S00PN

Geïntegreerd
SN535S00GE
Bladzijde 64
*

€ 1.099

Energie

Energie

iQ 100

Vrijstaand
SN235W01AN
Bladzijde 67
*

€ 449

*

iQ 300

Bladzijde 67
*

€ 449

Prijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW
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Vaatwassen – het complete assortiment in een oogopslag.
Typenummer

iQ-serie

Energieklasse

Brilliant
Shine
systeem
met Zeolith

Maatcouverts

Besteklade

Home
Connect

Type
korven

timeLight
of
infoLight

Waterverbruik per
wasbeurt in
liters

Geluidsniveau
in dB

varioSpeed
(Plus)

44 dB

Energie

brilliantShine
System

Geluidsniveau

varioSpeed
Plus

SN677X06TN
SX677X06TN

iQ700

A+++-10%

n

13

n

SN657X01PN

iQ500

A+++

n

13

-

SN658X04TE
SX658X04TE

iQ500

A++

-

13

n

SN636X08IE
SX636X08IE

iQ500

A++

-

13

SN635X03GE

iQ300

A+

-

varioFlex
Pro-korven

timeLight

7,5

42

varioSpeed
Plus

varioFlex
Pro-korven

timeLight

9,5

42

varioSpeed
Plus

-

varioFlex
Pro-korven

infoLight

6,5

42

varioSpeed
Plus

-

-

varioFlexkorven

infoLight

9,5

44

varioSpeed
Plus

12

-

-

varioFlexkorven

infoLight

9,5

46

varioSpeed

n

Vaatwassen

Vaatwassen - volledig geïntegreerd

Vaatwassen - geïntegreerd
SN558S02IN

iQ300

A++

-

13

-

-

varioFlexkorven

n.v.t.

9,5

41

varioSpeed
Plus

SN534S00CN

iQ300

A+

-

13

-

-

varioKorven

n.v.t.

9,5

48

varioSpeed

SN535S00GE

iQ300

A+

-

12

-

-

varioFlexkorven

n.v.t.

9,5

46

varioSpeed

iQ500

A++

-

13

-

-

varioFlex
Pro-korven

n.v.t.

9,5

44

varioSpeed
Plus

SN278W36TE

iQ700

A+++-10%

n

13

n

n

varioFlex
Pro-korven

n.v.t.

7,5

42

varioSpeed
Plus

SN236I00ME

iQ300

A++

-

13

n

-

varioFlexkorven

n.v.t.

6,5

44

varioSpeed
Plus

SN236I09ME

iQ300

A++

-

14

n

-

varioFlexkorven

n.v.t.

9,5

44

varioSpeed
Plus

SN236W13ME

iQ300

A++

-

14

n

-

varioFlexkorven

n.v.t.

9,5

44

varioSpeed
Plus

SN215W04AE

iQ100

A+

-

12

-

-

varioKorven

n.v.t.

9,5

46

varioSpeed

SN235W01AN

iQ300

A+

-

12

-

-

varioKorven

n.v.t.

11,7

48

varioSpeed

Vaatwassen - onderbouw
SN436S00PN

Vaatwassen - vrijstaand
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Volledig geïntegreerd
iQ700 brilliantShine, Home Connect,
emotionLight, timeLight

A
Energie

Droog

iQ500
brilliantShine, timeLight

A

42 dB

Zeolith®drogen

SN677X06TN
SX677X06TN

Energie

Geluidsniveau

€ 1579,€ 1579,-

Droog

iQ500
infoLight, waterbesparingsysteem

A

42 dB

Zeolith®drogen

Energie

Geluidsniveau

SN657X01PN

€ 1349,-

Droog

42 dB

Geluidsniveau

6,5 L

SN658X04TE
SX658X04TE

varioLade

€ 1199,€ 1249,-

Specificaties
• Type: volledig geïntegreerde vaatwasser
• Energieklasse: A+++-10%
• Geluidsniveau: 42 dB

Specificaties
• Type: volledig geïntegreerde vaatwasser
• Energieklasse: A+++
• Geluidsniveau: 42 dB

Specificaties
• Type: volledig geïntegreerde vaatwasser
• Energieklasse: A++
• Geluidsniveau: 42 dB
(40 dB gedurende ‘Stil’ programma)

Programma’s
• 7 programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65, Glas
40 °C, 1H 60 °C, Eco 50 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
• 5 speciale functies: Shine&Dry, hygienePlus,
intensiveZone, varioSpeed Plus en machineCare

Programma’s
• 7 programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65,
Glas 40 °C , 1H 60 °C, Eco 50 °C, Snel 45 °C,
Voorspoelen
• 6 speciale functies: Shine&Dry, hygienePlus,
intensiveZone, varioSpeed Plus, halveBelading en
machineCare

Programma’s
• 8 programma’s Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Stil 50 °C, Glas 40 °C, 60 °C
• 5 speciale functies: intensiveZone, varioSpeed Plus,
halveBelading, hygiënePlus en machineCare

Bijzonderheden
• brilliantShine systeem: het perfecte samenspel van
Zeolith®, Shine&dry, het Glas 40° programma en
waterhardheid regulatie voor extra glanzende en
droge glazen
• Met varioSpeed Plus is uw vaat in minimale tijd
perfect schoon en droog, doordat u programma’s
tot maar liefst 66% kunt verkorten
• emotionLight voor optimale verlichting van de
gehele binnenruimte
• timeLight projecteert op elk vloertype afwisselend
de resterende tijd en de programmastatus
• Home Connect: met de Home Connect App heeft u
toegang tot, en beheert u de instellingen van,
de vaatwasser waar en wanneer u maar wilt
• varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in
het blauw aangegeven. Voor de meest flexibele
indeling van de vaatwasser
• varioLade Pro: besteklade met ruime
indelingsmogelijkheden
• Tot 24 uur van tevoren in te stellen
• Kuipmateriaal: RVS
• doseerAssistent
• aquaSensor
• Beladingssensor

Bijzonderheden
• brilliantShine systeem: het perfecte samenspel van
Zeolith®, Shine&dry, het Glas 40° programma en
waterhardheid regulatie voor extra glanzende en
droge glazen
• Met varioSpeed Plus is uw vaat in minimale tijd
perfect schoon en droog, doordat u programma’s
tot maar liefst 66% kunt verkorten
• timeLight projecteert op elk vloertype afwisselend
de resterende tijd en de programmastatus
• varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in
het blauw aangegeven. Voor de meest flexibele
indeling van de vaatwasser
• Tot 24 uur van tevoren in te stellen
• Kuipmateriaal: RVS
• doseerAssistent
• aquaSensor
• Beladingssensor

Bijzonderheden
• Waterbesparingssysteem: waterverbruik in Eco
50°C programma: 6.5 L
• ruimte voor 13 maatcouverts
• rackMatic: bovenkorf in 3 hoogtes verstelbaar
• infoLight: blauwe projectie om aan te geven dat
de vaatwasser in werking is
• aquaStop met levenslange garantie
• varioLade: besteklade
• varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in
het blauw aangegeven. Voor de meest flexibele
indeling van de vaatwasser
• Tot 24 uur van tevoren in te stellen
• Inclusief flessenhouder
• Kuipmateriaal: RVS
• doseerAssistent
• aquaSensor
• Beladingssensor

Technische informatie
• Verbruik in Eco 50°C programma:
211 kWh / 2100 liter per jaar
• Inbouwmaten SN (hxbxd):
815-875 x 600 x 550 mm
• Inbouwmaten SX (hxbxd):
865-925 x 600 x 550 mm

Technische informatie
• Verbruik in Eco 50°C programma:
234 kWh / 2660 liter per jaar
• Inbouw (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm

Technische informatie
• Verbruik in Eco 50°C programma:
262 kWh / 1820 liter per jaar
• Inbouwmaten SN (hxbxd):
815-875 x 600 x 550 mm
• Inbouwmaten SX (hxbxd):
865-925 x 600 x 550 mm

EAN SN
EAN SX

4242003806821
4242003806814

EAN

4242003812624

EAN SN
EAN SX

4242003795682
4242003795736
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Volledig geïntegreerd
iQ300
infoLight

A
Energie

Droog

A

44 dB

Geluidsniveau

Energie

varioLade

SN636X08IE
SX636X08IE

€ 999,€ 1049,-

Droog

46 dB

Geluidsniveau

SN635X03GE

€ 849,-

Specificaties
• Type: volledig geïntegreerde vaatwasser
• Energieklasse: A++
• Geluidsniveau: 44 dB

Specificaties
• Type: volledig geïntegreerde vaatwasser
• Energieklasse: A+
• Geluidsniveau: 46 dB

Programma’s
• 6 programma’s Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 uurs 65 °C, Snel 45 °C.
• 4 speciale functies: intensiveZone, varioSpeed Plus,
extraDroog en machineCare

Programma’s
• 5 programma’s Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, 1H 65 °C, Voorspoelen.
• 4 speciale functies: varioSpeed,halveBelading,
intensiveZone en machineCare

Bijzonderheden
• Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9.5 L
• ruimte voor 13 maatcouverts
• rackMatic: bovenkorf in 3 hoogtes verstelbaar
• infoLight: blauwe projectie om aan te geven dat de
vaatwasser in werking is
• aquaStop met levenslange garantie
• Besteklade naderhand toe te voegen, retrofit
• Bestekmand in de onderkorf
• varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in
het blauw aangegeven. Voor de meest flexibele
indeling van de vaatwasser
• Tot 24 uur van tevoren in te stellen
• Inclusief flessenhouder
• Kuipmateriaal: RVS
• doseerAssistent
• aquaSensor
• Beladingssensor

Bijzonderheden
• Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9.5 L
• ruimte voor 12 maatcouverts
• rackMatic: bovenkorf in 3 hoogtes verstelbaar
• infoLight: blauwe projectie om aan te geven dat de
vaatwasser in werking is
• aquaStop met levenslange garantie
• Kuipmateriaal: polinox en RVS
• Bestekmand in de onderkorf
• varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in
het blauw aangegeven. Voor de meest flexibele
indeling van de vaatwasser
• Tot 24 uur van tevoren in te stellen
• Inclusief flessenhouder
• doseerAssistent
• aquaSensor
• Beladingssensor

Technische informatie
• Verbruik in Eco 50°C programma:
262 kWh / 2660 liter per jaar
• Inbouwmaten SN (hxbxd):
815-875 x 600 x 550 mm
• Inbouwmaten SX (hxbxd):
865-925 x 600 x 550 mm

Technische informatie
• Verbruik in Eco 50°C programma:
290 kWh / 2660 liter per jaar
• Inbouw (hxbxd):
815-875 x 600 x 550 mm

EAN SN

4242003797679

EAN SX

4242003797679

EAN

Vaatwassen

iQ500
infoLight

4242003800522
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Geïntegreerd
iQ300

iQ300

iQ300

A
Energie

Droog

A

41 dB

Energie

Geluidsniveau

SN558S02IN

€ 1099,-

Droog

A

48 dB

Energie

Geluidsniveau

SN534S00CN

€ 849,-

Droog

46 dB

Geluidsniveau

SN535S00GE

€ 799,-

Specificaties
• Type: half geïntegreerde vaatwasser
• Energieklasse: A++
• Geluidsniveau: 41 dB
(39 dB bij ‘Extra Stil’ programma)

Specificaties
• Type: half geïntegreerde vaatwasser
• Energieklasse: A+
• Geluidsniveau: 48 dB

Specificaties
• Type: half geïntegreerde vaatwasser
• Energieklasse: A+
• Geluidsniveau: 46 dB

Programma’s
• 8 programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1H 60 °C, Snel 45 °C,
Stil 50 °C, Voorspoelen
• 4 speciale functies: varioSpeed Plus, extraDroog,
intensiveZone en machineCare

Programma’s
• 4 programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Snel 45 °C
• 2 speciale functies: varioSpeed en machineCare

Programma’s
• 5 programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, 1H 65 °C, Voorspoelen
• 3 speciale functies: varioSpeed, intensiveZone en
machineCare

Bijzonderheden
• Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9.5 L
• ruimte voor 13 maatcouverts
• rackMatic: bovenkorf in 3 hoogtes verstelbaar
• Aanduiding van het programmaverloop
• aquaStop met levenslange garantie
• Kuipmateriaal: RVS
• Bestekmand in de onderkorf
• varioFlex -korven met flexibele onderdelen in het
blauw aangegeven. Voor een flexibele indeling van
de vaatwasser
• Tot 24 uur van tevoren in te stellen
• doseerAssistent
• aquaSensor
• Beladingssensor

Bijzonderheden
• Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9,5 L
• ruimte voor 13 maatcouverts
• In hoogte verstelbare bovenkorf
• Aanduiding van het programmaverloop
• aquaStop met levenslange garantie
• Kuipmateriaal: RVS
• Bestekmand in de onderkorf
• varioKorven
• Tot 24 uur van tevoren in te stellen
• doseerAssistent
• aquaSensor
• Beladingssensor

Bijzonderheden
• Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9.5 L
• ruimte voor 12 maatcouverts
• rackMatic: bovenkorf in 3 hoogtes verstelbaar
• Aanduiding van het programmaverloop
• aquaStop met levenslange garantie
• Bestekmand in de onderkorf
• varioFlex-korven met flexibele onderdelen in het
blauw aangegeven. Voor een flexibele indeling
van de vaatwasser
• Tot 24 uur van tevoren in te stellen
• Kuipmateriaal: polinox
• Inclusief flessenhouder
• doseerAssistent
• aquaSensor
• Beladingssensor

Technische informatie
• Verbruik in Eco 50°C programma:
262 kWh / 2660 liter per jaar
• Inbouw (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm

Technische informatie
• Verbruik in Eco 50°C programma:
294 kWh / 2660 liter per jaar
• Inbouw (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm

Technische informatie
• Verbruik in Eco 50°C programma:
290 kWh / 2660 liter per jaar
• Inbouw (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm

EAN

EAN

EAN

4242003806807

4242003805558

4242003801598
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Onderbouw

A
Energie

Droog

Vaatwassen

iQ500

44 dB

Geluidsniveau

SN436S00PN

€ 699,-

Specificaties
• Type: onderbouwvaatwasser
• Energieklasse: A++
• Geluidsniveau: 44 dB

Programma’s
• 6 programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1H 65 °C
• 4 speciale functies: varioSpeed Plus, hygiënePlus,
extraDroog en machineCare

Bijzonderheden
• Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9.5 L
• ruimte voor 12 maatcouverts
• rackMatic: bovenkorf in 3 hoogtes verstelbaar
• Aanduiding van het programmaverloop
• aquaStop met levenslange garantie
• Bestekmand in de onderkorf
• varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in
het blauw aangegeven. Voor de meest flexibele
indeling van de vaatwasser
• Tot 24 uur van tevoren in te stellen
• Kuipmateriaal: polinox
• doseerAssistent
• aquaSensor
• Beladingssensor

Technische informatie
• Verbruik in Eco 50°C programma:
262 kWh / 2660 liter per jaar
• Inbouw (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm

EAN

4242003812594
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Vrijstaand
iQ700 Home Connect, Zeolith,
emotionLight, TFT-display

A
Energie

Droog

iQ300

iQ300

A

42 dB

Zeolith®drogen

SN278W36TE

Energie

Geluidsniveau

€ 1049,-

Droog

A

44 dB

Geluidsniveau

Energie

varioLade

SN236I00ME

€ 729,-

Droog

44 dB

Geluidsniveau

varioLade

SN236I09ME

€ 679,-

Specificaties
• Type: vrijstaande vaatwasser
• Energieklasse: A+++ - 10%
• Geluidsniveau: 42 dB toevoegen
(40dB bij Stil programma)

Specificaties
• Type: vrijstaande vaatwasser
• Energieklasse: A++
• Geluidsniveau: 44 dB

Specificaties
• Type: vrijstaande vaatwasser
• Energieklasse: A++
• Geluidsniveau: 44 dB

Programma’s
• 8 programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C,
Snel 45 °C, Voorspoelen
• 7 speciale functies: intensiveZone, halveBelading,
hygienePlus, Shine&Dry, varioSpeed Plus,
machineCare, Home Connect

Programma’s
• 6 programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
• 4 speciale functies: varioSpeed Plus, intensiveZone,
extraDroog en machineCare

Programma’s
• 6 programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
• 4 speciale functies: varioSpeed Plus, intensiveZone,
extraDroog en machineCare

Bijzonderheden
• Zeolith®-droogsysteem: voor extreem droge
resultaten, zelfs bij plastic.
• emotionLight voor optimale verlichting van de
gehele binnenruimte.
• Home Connect: met de Home Connect App heeft
u toegang tot, en beheert u de instellingen van, de
vaatwasser waar en wanneer u maar wilt
• Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9,5 L
• ruimte voor 13 maatcouverts
• rackMatic: bovenkorf in 3 hoogtes verstelbaar
• Aanduiding van het programmaverloop
• aquaStop met levenslange garantie
• Inclusief varioLade Pro besteklade
• Bestekmand in de onderkorf
• varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen
in het blauw aangegeven. Voor de meest flexibele
indeling van de vaatwasser
• Tot 24 uur van tevoren in te stellen
• Glasbeschermingssysteem
• Kuipmateriaal: RVS
• doseerAssistent
• aquaSensor
• Beladingssensor

Bijzonderheden
• Waterverbruik in Eco 50°C programma: 6,5 L
• ruimte voor 13 maatcouverts
• rackMatic: bovenkorf in 3 hoogtes verstelbaar
• Aanduiding van het programmaverloop
• aquaStop met levenslange garantie
• Inclusief varioLade besteklade
• Bestekmand in de onderkorf
• varioFlex-korven met flexibele onderdelen in het
blauw aangegeven. Voor een flexibele indeling van
de vaatwasser
• Tot 24 uur van tevoren in te stellen
• Glasbeschermingssysteem
• Kuipmateriaal: RVS
• ecoDrogen
• doseerAssistent
• aquaSensor
• Beladingssensor

Bijzonderheden
• Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9,5 L
• ruimte voor 14 maatcouverts
• rackMatic: bovenkorf in 3 hoogtes verstelbaar
• Aanduiding van het programmaverloop
• aquaStop met levenslange garantie
• Inclusief varioLade besteklade
• Bestekmand in de onderkorf
• varioFlex-korven met flexibele onderdelen in het
blauw aangegeven. Voor een flexibele indeling van
de vaatwasser
• Tot 24 uur van tevoren in te stellen
• Glasbeschermingssysteem
• Inclusief flessenhouder
• Kuipmateriaal: RVS
• doseerAssistent
• aquaSensor
• Beladingssensor

Technische informatie
• Verbruik in Eco 50°C programma:
211 kWh / 2100 liter per jaar
• Afmetingen (hxbxd): 845 x 600 x 600 mm

Technische informatie
• Verbruik in Eco 50°C programma:
211 kWh / 2100 liter per jaar
• Afmetingen (hxbxd): 845 x 600 x 600 mm

Technische informatie
• Verbruik in Eco 50°C programma:
266 kWh / 2660 liter per jaar
• Afmetingen (hxbxd): 845 x 600 x 600 mm

EAN

EAN

EAN

4242003795101

4242003776872

4242003803561
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Vrijstaand
iQ100

A
Energie

Droog

iQ300

A

46 dB

Geluidsniveau

Energie

varioLade

SN236W13ME

€ 629,-

Droog

A

46 dB

Energie

Geluidsniveau

SN215W04AE

€ 449,-

Droog

48 dB

Geluidsniveau

SN235W01AN

€ 449,-

Specificaties
• Type: vrijstaande vaatwasser
• Energieklasse: A++
• Geluidsniveau: 46 dB

Specificaties
• Type: vrijstaande vaatwasser
• Energieklasse: A+
• Geluidsniveau: 46 dB

Specificaties
• Type: vrijstaande vaatwasser
• Energieklasse: A+
• Geluidsniveau: 48 dB

Programma’s
• 6 programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Stil 50 °C
• 4 speciale functies: varioSpeed Plus, intensiveZone,
extraDroog en machineCare

Programma’s
• 5 programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, 1 uurs 65 °C, Voorspoelen
• 2 speciale functies: varioSpeed Plus, intensiveZone

Programma’s
• 4 programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Snel 45 °C
• 2 speciale functies: varioSpeed Plus, machineCare

Bijzonderheden
• Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9,5 L
• ruimte voor 14 maatcouverts
• rackMatic: bovenkorf in 3 hoogtes verstelbaar
• Aanduiding van het programmaverloop
• aquaStop met levenslange garantie
• varioLade: besteklade aan de bovenzijde
• Bestekmand in de onderkorf
• varioFlex-korven met flexibele onderdelen in het
blauw aangegeven. Voor een flexibele indeling van
de vaatwasser
• Tot 24 uur van tevoren in te stellen
• Glasbeschermingssysteem
• Inclusief flessenhouder
• Inclusief besteklade
• Kuipmateriaal: RVS

Bijzonderheden
• Waterverbruik in Eco 50°C programma: 11,7 L
• ruimte voor 12 maatcouverts
• Aanduiding van het programmaverloop
• aquaStop met levenslange garantie
• Kuipmateriaal: polinox
• Bestekmand in de onderkorf
• varioKorven: voor een iets flexibelere indeling
van de vaatwasser
• Tot 24 uur van tevoren in te stellen
• Glasbeschermingssysteem
• Inclusief flessenhouder
• doseerAssistent
• aquaSensor
• Beladingssensor

Bijzonderheden
• Waterverbruik in Eco 50°C programma: 11,7 L
• ruimte voor 12 maatcouverts
• rackMatic: bovenkorf in 3 hoogtes verstelbaar
• Aanduiding van het programmaverloop
• aquaStop met levenslange garantie
• varioKorven zilvekleurig
• Tot 24 uur van tevoren in te stellen
• Glasbeschermingssysteem
• doseerAssistent
• aquaSensor
• Beladingssensor
• Kuipmateriaal: polinox

Technische informatie
• Verbruik in Eco 50°C programma:
266 kWh / 2660 liter per jaar
• Afmetingen (hxbxd): 845 x 600 x 600 mm

Technische informatie
• Verbruik in Eco 50°C programma:
290 kWh / 2660 liter per jaar
• Afmetingen (hxbxd): 845 x 600 x 600 mm

Technische informatie
• Verbruik in Eco 50°C programma:
290 kWh / 3300 liter per jaar
• Afmetingen (hxbxd): 845 x 600 x 600 mm

EAN

EAN

EAN

4242003797631

4242003801567

Vaatwassen

iQ300

4242003810033
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De ideale omgeving
voor uw levensmiddelen.
De innovaties op koelen & vriezen bij Siemens.

Full noFrost

Geen
Wandafstand

LED
verlichting

Nooit meer ontdooien: noFrost.
Met lowFrost wordt ijsafzetting gereduceerd. Het noFrostluchtcirulatiesysteem voorkomt rijp- en ijsvorming volledig.
Dat betekent dat u nooit meer hoeft te ontdooien.
Uw energieverbruik blijft laag en zelf onderhouden is niet
meer nodig.

Koelen & Vriezen

hyperFresh
Premium 0° C

Levensmiddelen tot 3x langer vers met hyperFresh
Premium 0 ºC.
Met hyperFresh Premium 0 ºC behouden zowel vis en vlees
als groente en fruit tot wel 3 keer langer hun versheid. De
koelkast biedt voor de beide soorten een aparte lade, die
nauwkeurig elektronisch ingesteld kunnen worden tussen
-1ºC en +3ºC. In de groentelade is het eveneens mogelijk om
met een draaiknop het luchtvochtigheidniveau in te stellen,
afhankelijk van de inhoud (alleen groente, alleen fruit, of
beide). Het grote verschil met de andere twee hyperFresh
varianten is de separate elektronische temperatuurregeling.

Past naadloos: geen open ruimtes meer.
Door innovatieve technologieën toe te passen, heeft
Siemens het voor elkaar gekregen om de condensor in de
zijwanden te verwerken. Hierdoor is er geen afstand tot
de wand nodig voor de ventilatie aan de zij- of achterkant.
Op deze wijze plaatst u het apparaat strak tegen muren of
kastenwanden in uw keuken.

Alles in zicht: LED-verlichting in de koelruimte.
De LED-verlichting is ingebouwd in de zijwand of bovenzijde
en zorgt voor een gelijkmatige verlichting, zodat ook alle
vakken en lades goed zichtbaar zijn. LED-verlichting is zuinig
en bovendien gaat LED-verlichting langer mee, een koelkast
leven lang.
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De extraKlasse extra‘s.

Voor optimaal gebruik van de ruimte.
Met het verchroomde flessenrooster
maakt u gebruik van de ruimte en ziet uw
koelkast er altijd mooi opgeruimd uit.

De greep die net dat beetje extra doet.
Een net gesloten vriesdeur kan soms
moeilijk te openen zijn door het gecreëerde
vacuüm. Met het Air Channel System op
deze deurgreep kunt u de deur
gemakkelijker heropenen.

Het interieur.
Door de blauwe accenten en de
doorzichtige glasplateaus is de indeling
van de koelkast zeer overzichtelijk, met
meerdere opbergvakken en -lades.

Losse eierhouders.
Indien gewenst kunt u gebruik maken van
de losse eierhouders, waarmee u 6 tot 12
eieren in de koelkast kunt bewaren.

flexShelf: extra flexibel indelen.
Met de flexShelf creërt u gemakkelijk een
extra vak voor flessen, een kaasplateau of
een gebaksschotel. De flexShelf is net zo
snel terug te brengen in de oorspronkelijke
positie, bijvoorbeeld voor een grote
slakom.
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Aanzienlijk sneller of zelfs
nooit meer ontdooien.
Veilig en voor een langere tijd invriezen van levensmiddelen, vereist optimale
omstandigheden wanneer het aankomt op temperatuur en luchtvochtigheid. Met
onze volledige noFrost apparaten hoeft u zich geen zorgen meer te maken over het
ontdooien van uw apparatuur.
Als alternatief maakt de lowFrost technologie het mogelijk om de frequentie van
ontdooien te verlagen, omdat de kou niet binnen, maar buiten de diepvriesruimte
wordt gegenereerd.

noFrost

Koelen & Vriezen

lowFrost

Snel ontdooien verlicht het werk: lowFrost.
Bij rijp- en ijsvorming verhoogt het stroomverbruik van uw koel-/vriescombinatie.
Dankzij lowFrost is met een speciale verdamper de ijsvorming beduidend minder,
ook het ontdooien gaat veel sneller dan bij reguliere systemen.

Nooit meer ontdooien: noFrost.
Het noFrost-luchtcirulatiesysteem voorkomt rijp- en ijsvorming volledig.
Dat betekent dat u uw koel-/vriescombinatie nooit meer hoeft te ontdooien.
Uw energieverbruik blijft laag en zelf onderhouden is niet meer nodig.
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Vers, verser, hyperFresh.

Het vershoudsysteem van Siemens.
Vers, verser, hyperFresh. De hyperFresh lade houdt
uw levensmiddelen langer vers en is uiterst gebruiksvriendelijk. Bovendien creëren zowel vorm als functie
de ideale omgeving voor uw groente en fruit. Dat
ziet u aan de kwaliteit, dat voelt u aan de versheid en
dat proeft u op uw bord.

hyperFresh Premium 0 ° C houdt vis, vlees,
fruit en groente tot drie keer langer vers dan
een reguliere groentelade.
hyperFresh
Premium

Reguliere
groentelade

Sla

10

3

Perzik

34

12

Asperge

14

3

Koolraap

60

7

Kipfilet

6

2

Rundvlees

7

2

hyperFresh

Groente en fruit blijven langer
knapperig en vers: hyperFresh.
Abrikozen, broccoli of veldsla - in de
hyperFresh lade kan de luchtvochtigheid
eenvoudig via de schuifregelaar worden
ingesteld. Zo blijven uw levensmiddelen
langer vers. Net als in de hyperfresh lades
voor vlees en vis.

hyperFresh

Houdbaarheid (in dagen)

hyperFresh: langer vers.
Temperatuur

Tussen 2 – 4 °C kouder dan in de rest van de koelruimte.

Bediening

Met een schuifregelaar kunt u de luchtvochtigheid in de
hyperFresh groentelade aanpassen.

Aanbevolen
levensmiddelen

Groente en fruit
Vlees en vis

Het voordeel

Groente en fruit blijven in de hyperFresh lade langer vers
door controle over de luchtvochtigheid.
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hyperFresh
plus

hyperFresh
Plus

hyperFresh
Premium 0° C

Koelen & Vriezen

Houdt vis, vlees, groente en fruit tot
2x langer vers: hyperFresh Plus.
Met een druk op de knop kan de
luchtvochtigheid in de hyperFresh Plus
lade aangepast worden aan de inhoud.
Met optimaal behoud van smaken,
vitaminen en versheid. In de speciale
hyperFresh Plus lades blijven ook vlees
en vis 2 keer langer vers.

Levensmiddelen tot 3x langer vers
met hyperFresh Premium 0 ºC.
Met hyperFresh Premium behouden
zowel vis en vlees als groente en fruit
tot wel 3 keer langer hun versheid. De
koelkast biedt voor de beide soorten
een aparte lade, die nauwkeurig
elektronisch ingesteld kunnen worden
tussen -1 ºC en +3 ºC. In de groentelade
is het eveneens mogelijk om met een
draaiknop het luchtvochtigheidniveau
in te stellen, afhankelijk van de inhoud
(alleen groente, alleen fruit, of beide).
Het grote verschil met de andere twee
hyperFresh varianten is de separate
elektronische temperatuurregeling.

hyperFresh Plus: tot 2x langer vers.

hyperFresh Premium 0° C: tot 3x langer vers.

Tussen 2 – 4 °C kouder dan in de rest van de koelruimte.

Constant nabij de 0 °C

Met een push-pull drukknop kunt u de luchtvochtigheid in de
hyperFresh Plus groentelade aanpassen aan de inhoud.

Met een draaiknop kunt u de luchtvochtigheid in de
hyperFresh Premium groentelade instellen.

Groente en fruit
Vlees en vis

Vochtige zone met instelbare luchtvochtigheid voor groente
en fruit en droge zone met lage luchtvochtigheid voor langer
behoud van vlees, vis en eieren.

Een aparte lade houdt vlees en vis tot 2x langer vers en kan
gemakkelijk uitgenomen worden.

Alle levensmiddelen blijven tot 3x langer vers met de
hyperFresh Premium lades.
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Volledige
flexibiliteit.
Siemens koel- en vriesapparatuur is geschikt
voor ieder huishouden. Dankzij innovatieve
functies, die een ideale bewaaromgeving
creëren, blijven uw levensmiddelen langer
vers en kunt u meer producten in de koel- of
vriesruimte kwijt dankzij het grotere volume
aan de binnenzijde. Dat de binnenzijde
flexibiliteit biedt is duidelijk. Daarbij biedt
het plaatsen van het apparaat bij steeds
meer modellen ook flexibiliteit, doordat
de condenser op een nieuwe manier is
geassembleerd.

Passend zonder beperkingen:
geen tussenafstanden nodig.
De nieuwe Siemens coolFlex apparaten zijn voorzien van
een ‘Full Skin Condenser Technology’, dat wil zeggen:
de condenser bevindt zich niet meer als gemonteerd
component aan de achterzijde, maar zit verwerkt in de
zijwanden van het apparaat. Dit heeft als voordeel dat
coolFlex apparaten direct tussen wanden in of tegen wanden
aan geplaatst kunnen worden, zonder een aantal centimeter
tussenruimte. Hierdoor wordt het nog eenvoudiger om deze
koel-vriescombinatie in uw keuken te plaatsen.

Geen
Wandafstand
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70 cm brede apparaten:
tot 40% meer ruimte.
Naast de apparaten met een standaardbreedte van 60 cm, zijn er nu ook
apparaten beschikbaar met een breedte
van 70 cm en een diepte van 78 cm.
In deze apparaten is er bijzonder veel
extra ruimte beschikbaar: tot wel 40%
meer dan een vergelijkbaar 60 cm
apparaat – van eenzelfde hoogte.

70
cm

Koelen & Vriezen

Breedte

Siemens coolFlex apparatuur met een 90° deuropening:
alles binnen handbereik.
Geef geen centimeter meer toe. Zelfs bij plaatsing tegen de
muur, blijft het mogelijk om alle lades, vakken en plateaus
te bereiken. De 90° deuropening maakt het mogelijk, of
deze aan de rechter- of linkerzijde is geplaatst maakt dan
niet uit. Voor optimaal gebruiksgemak.

90°
Deuropening

Verrassend ruim:
tot 54 liter meer volume.
Vanaf nu kunt u nog meer levensmiddelen vershouden:
de coolFlex apparaten, met tot wel 54 liter meer volume,
maken het mogelijk om grotere hoeveelheden op te slaan.
Dat betekent bijvoorbeeld dat u wel 20 honingmeloenen
in één lade kwijt kunt.

+54 L
Groter volume
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Voor vele formaten geschikt.

flexShelf geeft extra ruimte.
Met de flexShelf creërt u gemakkelijk een extra vak voor
flessen, een kaasplateau of een gebaksschotel. De flexShelf
is net zo snel terug te brengen in de oorspronkelijke positie,
bijvoorbeeld voor een grote slakom.

flexShelf

In hoogte verstelbaar voor flexibel gebruik:
de easyLift-deurrekken.
De flexibele easyLift-deurrekken zijn tot 21 cm in de hoogte
te verstellen en dat biedt meer ruimte voor bijvoorbeeld
flessen in de deuropening. De easyLift-deurrekken zijn zelfs
met aanwezige belading te verstellen.

easyLift

Alles in handbereik met uitneembare glasplateaus.
Voor meer gemak bij het laden en het uitnemen van
levensmiddelen kunnen de robuuste glasplateaus tot 15 cm
naar voren worden geschoven - zonder eruit te vallen, zelfs
bij volle belading.

easyAccess

Het multiAirflow-systeem.
Voor optimale luchtverdeling in de gehele binnenruimte.
Dit zorgt ervoor dat de temperatuur gelijk blijft binnen de
koelruimte, wat een gunstige werking heeft op de kwaliteit
van de levensmiddelen.

multiAirflow
systeem
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Buiten en binnen: alles in zicht.
Daarnaast kan met de vakantiemodus het koelvak
uitgeschakeld worden, terwijl het vriesgedeelte blijft
werken. Verschillende bedieningsvormen van de
apparaten, middels drukknoppen of LED-scherm,
maken deze optie gemakkelijk te gebruiken.

Alles in zicht: LED-verlichting in de koelruimte.
De LED-verlichting is ingebouwd in de zijwand of
bovenzijde en zorgt voor een gelijkmatige verlichting,
zodat ook alle vakken en lades goed zichtbaar zijn. LEDverlichting is zuinig en bovendien gaat LED-verlichting
langer mee, een koelkast leven lang.

Minder poetsen: antiFingerprint.
De buitenkant van de koel-vriescombinatie is voorzien van
een extra laag om het achterblijven van vingerafdrukken te
voorkomen. Op deze wijze blijft de koel-vriescombinatie bij
normaal gebruik vlekkenvrij.

Koelen & Vriezen

De temperatuur exact in kunnen stellen is een benodigde
voorwaarde voor het goed kunnen afkoelen of invriezen
van levensmiddelen. Deze twee temperaturen kunnen op
elk moment gekozen worden - ook speciale functies zijn te
kiezen. Moet u bijvoorbeeld grote hoeveelheden voedsel
afkoelen of invriezen, dan kunnen de functies superKoelen
en superVriezen ingeschakeld worden, om op kortere
termijn de levensmiddelen juist te bewaren.

LED-Licht

anti
Vingerprint
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Ons extraKlasse assortiment Koelen & Vriezen in een oogopslag.
Best
Getest

Energie

Energie

hyperFresh
Premium 0° C

hyperFresh

Energie

Energie

Energie

noFrost

noFrost

hyperFresh
plus

hyperFresh

hyperFresh

Geen
Wandafstand

Geen
Wandafstand

lowFrost

lowFrost

lowFrost

Koel-/vriescombinatie
KG39FEI46

Koel-/vriescombinatie
KG39NEI45

Koel-/vriescombinatie
KG36EEI42

Koel-/vriescombinatie
KG36VEL30

Koel-/vriescombinatie
KG33VEW32

iQ 700

iQ 300

iQ 500

iQ 300

iQ 300

Bladzijde 81
*

€ 1.249

Bladzijde 81
*

€ 1.079

Bladzijde 84
*

€ 799

Bladzijde 84
*

€ 629

Bladzijde 85
*

€ 529

Energie

Energie

Energie

Energie

Energie

hyperFresh
plus

hyperFresh
plus

noFrost

noFrost

noFrost

lowFrost

Vrieskast
GS58NEW40

Vrieskast
GS36NMI31

Vrieskast
GS29NEW30

Koelkast
KS36VMI31
iQ 500

Bladzijde 86
*

iQ 500

€ 979

Bladzijde 87
*

iQ 500

€ 1.049

Bladzijde 87
*

iQ 300

€ 999

Inbouw koel-/vriescombinatie
KI86SGD30
Bladzijde 88
*

iQ 500

€ 719

Bladzijde 90
*

€ 1.509

Energie

Energie

Energie

Energie

hyperFresh
plus

hyperFresh
plus

hyperFresh
plus

hyperFresh
plus

Inbouw koelkast
KI42LED40

Inbouw koelkast
KI41RED30

Inbouw koelkast
KI31RED30

Inbouw koelkast
KI21RED30

Inbouw koelkast
KI18RE61

iQ 500

iQ 500

iQ 500

iQ 500

iQ 100

Bladzijde 91
*

€ 1.149

Bladzijde 91
*

€ 969

Bladzijde 91
*

€ 909

Energie

Bladzijde 92
*

€ 849

*

Bladzijde 92
*

€ 719

Prijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW
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Koelen – het complete assortiment in een oogopslag.
Typenummer

iQ-serie

Hoogte
apparaat
in mm

Breedte
apparaat
in mm

186 cm

60
cm

Hoogte

Breedte

Energieklasse

Energie
Geluidsverbruik in
niveau in
kWh/jaar dB(A) re 1 pW

Netto
inhoud
in liters
Totaal

Netto
Netto
inhoud in inhoud in
liters Koel- liters Vriesgedeelte
gedeelte

noFrost

lowFrost

46 dB

Energie

Geluidsniveau

noFrost

lowFrost

Koel-/vriesapparatuur Vrijstaand
KG56FPI40

iQ700

1930

700

A+++

216

42

480

375

105

n

-

KG49NXX4A

iQ300

2030

700

A+++

202

38

435

330

105

n

-

KG39FPB45

iQ700

2030

600

A+++

180

38

343

256

87

n

-

KG39FEI46

iQ700

2030

600

A+++

180

38

343

256

87

n

-

KG39NEI45

iQ300

2030

600

A+++

182

36

366

279

87

n

-

KG39NXB35

iQ300

2030

600

A++

273

39

366

279

87

n

-

KG39NXI35

iQ300

2030

600

A++

273

39

366

279

87

n

-

KG39NXW35

iQ300

2030

600

A++

273

39

366

279

87

n

-

KG36NHI32

iQ500

1870

600

A++

258

42

320

234

86

n

-

KG36NXB45

iQ300

1860

600

A+++

173

36

324

237

87

n

-

KG36NXI35

iQ300

1860

600

A++

260

39

324

237

87

n

-

KG36NXW35

iQ300

1860

600

A++

260

39

324

237

87

n

-

KG36EEI42

iQ500

1860

600

A+++

149

38

302

214

88

-

n

KG36EBW40

iQ500

1860

600

A+++

149

38

302

214

88

-

n

KG36VEL30

iQ300

1860

600

A++

226

39

308

214

94

-

n

KG33NNL30

iQ100

1760

600

A++

228

42

279

192

87

n

-

KG33VEW32

iQ300

1760

600

A++

219

39

287

193

94

-

n

KG33VUW30

iQ300

1760

600

A++

219

39

287

193

94

-

n

KS36VMI31

iQ500

1860

600

A++

112

39

346

346

-

-

-

KS33VNW3P

iQ100

1760

600

A++

110

39

324

324

-

-

-

KS29VNW3P

iQ100

1610

600

A++

107

39

290

290

-

-

-

Koelen & Vriezen

Koelapparatuur Vrijstaand

Vriesapparatuur Vrijstaand
GS58NEW40

iQ500

1910

700

A+++

201

41

360

-

360

n

-

GS58NAW41

iQ500

1910

700

A+++

201

41

360

-

360

n

-

GS36NMI31

iQ500

1860

600

A++

234

42

237

-

237

n

-

GS33NVW30

iQ300

1760

600

A++

225

42

220

-

220

n

-

GS29NEW30

iQ300

1610

600

A++

211

42

195

-

195

n

-

GS24VVW31

iQ300

1460

600

A++

183

42

173

-

173

n

-

Amerikaanse side-by-sides Vrijstaand
KA92DAI30

iQ500

1756

912

A++

348

42

541

368

173

n

-

KA90DVI20

iQ500

1770

910

A+

436

43

533

370

163

n

-

KA90NVI20

iQ300

1770

910

A+

475

44

573

373

200

n

-

Koel-/vriesapparatuur Inbouw
KI86SGD30

iQ500

1772

558

A++

218

36

265

191

74

-

n

KI87SAD30

iQ500

1772

558

A++

225

36

270

209

61

-

n

KI81RAF30

iQ500

1772

558

A++

116

37

319

319

-

-

-

KI42LED40

iQ500

1221

558

A+++

114

34

195

180

15

-

-

KI41RED30

iQ500

1221

558

A++

105

33

211

211

-

-

-

KI31RED30

iQ500

1021

558

A++

100

33

172

172

-

-

-

KI21RED30

iQ500

874

558

A++

97

33

144

144

-

-

-

KI18RE61

iQ100

874

541

A++

96

37

150

150

-

-

-

KU15LA65

iQ500

820

598

A++

140

38

123

108

15

-

-

KU15RA65

iQ500

820

598

A++

92

38

137

137

-

-

-

GI81NAC30

iQ500

1772

558

A++

243

36

211

-

211

n

-

GI41NAC30

iQ500

1221

558

A++

188

36

127

-

127

n

-

GI31NAC30

iQ500

1021

558

A++

168

37

97

-

97

n

-

GI21VAF30

iQ500

874

558

A++

157

36

97

-

97

-

n

GI11VAF30

iQ500

712

558

A++

144

36

72

-

72

-

n

GU15DA55

iQ500

820

598

A+

184

38

98

-

98

-

-
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Koel-vriescombinaties Vrijstaand
iQ700 193x70 cm, deuren rvs met AFP,
zijkanten zilver-metallic look, Home Connect

193 cm
Nishoogte

iQ300 203x70 cm, deuren black inox,
zijkanten cast iron look

203 cm
hyperFresh
Premium 0° C

Energie

noFrost

KG56FPI40

Nishoogte

€ 1449,-

iQ700 203 cm hoog, deuren black inox,
zijkanten cast iron look, Home Connect

203 cm
hyperFresh

hyperFresh

noFrost

Energie

KG49NXX4A

Nishoogte

€ 1199,-

hyperFresh
Premium 0° C

Energie

noFrost

KG39FPB45

€ 1349,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A+++
• Energieverbruik: 216 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 480 liter
• Home Connect geschikt: op afstand instellen en
bedienen met de Home Connect App (optioneel
accessoire WIFI dongel KS10ZHC00 nodig)
• Elektronische temperatuurregeling, exact
afleesbaar via LCD
• Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en
vriesgedeelte
• Optisch en akoestisch alarmsignaal
• Verticale handgrepen

Algemene informatie:
• Energieklasse: A+++
• Energieverbruik: 202 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 435 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LEDindicatie, geïntegreerd in deur
• Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en
vriesgedeelte
• Optisch en akoestisch alarmsignaal
• Geïntegreerde verticale deurgreep

Algemene informatie:
• Energieklasse: A+++
• Energieverbruik: 180 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 343 liter
• Home Connect geschikt: op afstand instellen en
bedienen met de Home Connect App (optioneel
accessoire WIFI dongel KS10ZHC00 nodig)
• Elektronische temperatuurregeling, exact
afleesbaar via LCD
• Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en
vriesgedeelte
• Optisch en akoestisch alarmsignaal
• Geïntegreerde verticale deurgreep

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 375 liter
• 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in
hoogte verstelbaar
• 3 Deurvakken
• multi-Airflow-System
• airFreshfilter
• superKoelen
• LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 330 liter
• 5 glasplateaus van veiligheidsglas, waarvan
4 legplateaus uitschuifbaar
• 4 Deurvakken
• multi-Airflow-System
• airFreshfilter
• superKoelen
• LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
• Verchroomd flessenhouder

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 256 liter
• 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in
hoogte verstelbaar
• 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
• multi-Airflow-System
• airFreshfilter
• superKoelen
• LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
• Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh premium 0°C lade met instelbare
luchtvochtigheid en temperatuurregeling: houdt
groente en fruit tot wel 3 keer langer vers.
• 1 hyperFresh premium 0°C lade met
temperatuurregeling: houdt vis en vlees tot wel 3
keer langer vers.

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid:
houdt groente en fruit langer vers.
• 2 hyperFresh0°Clades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh premium 0°C lade met instelbare
luchtvochtigheid en temperatuurregeling: houdt
groente en fruit tot wel 3 keer langer vers.
• 1 hyperFresh premium 0°C lade met
temperatuurregeling: houdt vis en vlees tot wel
3 keer langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 105 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• 2 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 Big-Box
• superVriezen
• varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
• Invriescapaciteit: 16 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 24 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 105 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• 3 Transparante diepvriesladen
• superVriezen
• varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
• Invriescapaciteit: 15 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 20 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• 3 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 Big-Box
• superVriezen
• varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
• Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 16 uur

Toebehoren:
• 2 x koude accumulator, 3 x eiervak

Toebehoren:
• 3x eiervak

Toebehoren:
• 2 x koude accumulator, 3 x eiervak

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 193 x 70 x 80 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 100 W

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 203 x 70 x 67 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 100 W

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 203 x 60 x 66 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 100 W

EAN

EAN

EAN

4242003736036

4242003806524

4242003725276
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Koel-vriescombinaties Vrijstaand
iQ700 203 cm hoog, deuren rvs met AFP,
zijkanten zilver-metallic look, Home Connect

203 cm
Nishoogte

iQ300 203 cm hoog, deuren rvs met AFP,
zijkanten zilver-metallic look

203 cm
hyperFresh
Premium 0° C

Energie

noFrost

KG39FEI46

Nishoogte

€ 1249,-

iQ300 203 cm hoog deuren black inox,
zijkanten cast iron look

203 cm
hyperFresh

hyperFresh

noFrost

Energie

KG39NEI45

Nishoogte

€ 1079,-

hyperFresh

hyperFresh

noFrost

Energie

KG39NXB35

€ 899,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A+++
• Energieverbruik: 182 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 366 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LEDindicatie
• Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en
vriesgedeelte
• Optisch en akoestisch alarmsignaal
• Verticale handgrepen

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 273 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 366 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LEDindicatie, geïntegreerd in deur
• Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en
vriesgedeelte
• Optisch en akoestisch alarmsignaal
• Geïntegreerde verticale deurgreep

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 256 liter
• 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar),
waarvan 3 legplateaus uitschuifbaar
• 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
• multi-Airflow-System
• airFreshfilter
• superKoelen
• LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
• Verchroomd flessenhouder

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 279 liter
• 5 glasplateaus van veiligheidsglas, waarvan
3 legplateaus uitschuifbaar
• 4 Deurvakken
• multi-Airflow-System
• airFreshfilter
• superKoelen
• LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
• Verchroomd flessenhouder

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 279 liter
• 5 glasplateaus van veiligheidsglas, waarvan
3 legplateaus uitschuifbaar
• 4 Deurvakken
• multi-Airflow-System
• airFreshfilter
• superKoelen
• LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
• Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh premium 0°C lade met instelbare
luchtvochtigheid en temperatuurregeling: houdt
groente en fruit tot wel 3 keer langer vers.
• 1 hyperFresh premium 0°C lade met
temperatuurregeling: houdt vis en vlees tot wel 3
keer langer vers.

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid:
houdt groente en fruit langer vers.
• 2 hyperFresh0°Clades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid:
houdt groente en fruit langer vers.
• 2 hyperFresh0°Clades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• 3 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 Big-Box
• superVriezen
• varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
• Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 16 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• 3 Transparante diepvriesladen
• superVriezen
• varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
• Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 16 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• 3 Transparante diepvriesladen
• superVriezen
• varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
• Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 16 uur

Toebehoren:
• 2 x koude accumulator, 1 x eiervak

Toebehoren:
• IJsblokjesschaal met deksel
• 1 Eierrekje

Toebehoren:
• 3x eiervak

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 203 x 60 x 66 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 100 W

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 203 x 60 x 66 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 100 W

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 203 x 60 x 66 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 100 W

EAN

EAN

EAN

4242003725269

4242003724385

Koelen & Vriezen

Algemene informatie:
• Energieklasse: A+++
• Energieverbruik: 180 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 343 liter
• Home Connect geschikt: op afstand instellen en
bedienen met de Home Connect App (optioneel
accessoire WIFI dongel KS10ZHC00 nodig)
• Elektronische temperatuurregeling, exact
afleesbaar via LCD
• Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en
vriesgedeelte
• Optisch en akoestisch alarmsignaal
• Verticale handgrepen

4242003724354
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Koel-vriescombinaties Vrijstaand
iQ300 203 cm hoog, deuren rvs met AFP,
zijkanten zilver-metallic look

203 cm
Nishoogte

iQ300 203 cm hoog deuren wit,
zijkanten wit

iQ300 187 cm hoog, deuren rvs met AFP,
zijkanten zilver-metallic look, Home Connect

203 cm
hyperFresh

hyperFresh

noFrost

Energie

KG39NXI35

Nishoogte

€ 849,-

187 cm
hyperFresh

hyperFresh

noFrost

Energie

KG39NXW35

Nishoogte

€ 749,-

hyperFresh

hyperFresh

Energie

noFrost

KG36NHI32

€ 1099,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 273 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 366 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LEDindicatie
• Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en
vriesgedeelte
• Optisch en akoestisch alarmsignaal
• Geïntegreerde verticale deurgreep

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 273 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 366 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LEDindicatie
• Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en
vriesgedeelte
• Optisch en akoestisch alarmsignaal
• Geïntegreerde verticale deurgreep

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 258 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 320 liter
• Home Connect: met 2 camera’s in de koelkast.
Op afstand instellen en bedienen met de Home
Connect App.
• Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal
afleesbaar in buitenzijde deur
• Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en
vriesgedeelte
• Optisch en akoestisch alarmsysteem
• Verticale handgrepen

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 279 liter
• 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in
hoogte verstelbaar
• 4 Deurvakken
• multi-Airflow-System
• airFreshfilter
• superKoelen
• LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
• Verchroomd flessenhouder

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 279 liter
• 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in
hoogte verstelbaar
• 4 Deurvakken
• multi-Airflow-System
• airFreshfilter
• superKoelen
• LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
• Verchroomd flessenhouder

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 234 liter
• 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in
hoogte verstelbaar
• 3 deurvakken
• multi-Airflow-System
• superKoelen
• LED verlichting in koelgedeelte
• Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid:
houdt groente en fruit langer vers.
• 2 hyperFresh0°Clades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid:
houdt groente en fruit langer vers.
• 2 hyperFresh0°Clades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers..

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid:
houdt groente en fruit langer vers.
• 1 hyperFresh0°Clades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• 3 Transparante diepvriesladen
• superVriezen
• varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
• Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 16 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• 3 Transparante diepvriesladen
• superVriezen
• varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
• Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 16 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 86 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• 3 Transparante diepvriesladen
• superVriezen
• varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
• Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 16 uur

Toebehoren:
• IJsblokjesschaal met deksel
• 1 Eierrekje

Toebehoren:
• IJsblokjesschaal met deksel
• 1 Eierrekje

Toebehoren:
• 2 x Ijsblokjesbakje, 2 x eiervak

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 203 x 60 x 66 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 100 W

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 203 x 60 x 66 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 100 W

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 187 x 60 x 65 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 160 W

EAN

EAN

EAN

4242003724347

4242003723937

4242003696163
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Koel-vriescombinaties Vrijstaand

186 cm
Nishoogte

iQ300 186 cm hoog, deuren rvs met AFP,
zijkanten zilver-metallic look

186 cm
hyperFresh

hyperFresh

noFrost

Energie

KG36NXB45

Nishoogte

€ 1049,-

iQ300 186 cm hoog, deuren wit,
zijkanten wit

186 cm
hyperFresh

hyperFresh

noFrost

Energie

KG36NXI35

Nishoogte

€ 799,-

hyperFresh

hyperFresh

noFrost

Energie

KG36NXW35

€ 699,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A+++
• Energieverbruik: 173 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 324 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LEDindicatie
• Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en
vriesgedeelte
• Optisch en akoestisch alarmsignaal
• Geïntegreerde verticale deurgreep

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 260 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 324 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LEDindicatie
• Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en
vriesgedeelte
• Optisch en akoestisch alarmsignaal
• Geïntegreerde verticale deurgreep

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 260 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 324 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LEDindicatie
• Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en
vriesgedeelte
• Optisch en akoestisch alarmsignaal
• Geïntegreerde verticale deurgreep

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 237 liter
• 4 veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte
verstelbaar), waarvan 2 glasplateaus uitschuifbaar
• 3 Deurvakken
• multi-Airflow-System
• airFreshfilter
• superKoelen
• LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
• Verchroomd flessenhouder

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 237 liter
• 4 veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte
verstelbaar), waarvan 2 glasplateaus uitschuifbaar
• 3 Deurvakken
• multi-Airflow-System
• airFreshfilter
• superKoelen
• LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
• Verchroomd flessenhouder

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 237 liter
• 4 veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte
verstelbaar), waarvan 2 glasplateaus uitschuifbaar
• 3 Deurvakken
• multi-Airflow-System
• airFreshfilter
• superKoelen
• LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
• Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid:
houdt groente en fruit langer vers.
• 2 hyperFresh0°Clades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid:
houdt groente en fruit langer vers.
• 2 hyperFresh0°Clades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid:
houdt groente en fruit langer vers.
• 2 hyperFresh0°Clades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• 3 Transparante diepvriesladen
• superVriezen
• varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
• Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 16 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• 3 Transparante diepvriesladen
• superVriezen
• varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
• Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 16 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• 3 Transparante diepvriesladen
• superVriezen
• varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
• Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 16 uur

Toebehoren
• 3x eiervak

Toebehoren:
• IJsblokjesschaal met deksel
• 1 Eierrekje

Toebehoren:
• IJsblokjesschaal met deksel
• 1 Eierrekje

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 186 x 60 x 66 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 100 W

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 186 x 60 x 66 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 100 W

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 186 x 60 x 66 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 100 W

EAN

EAN

EAN

4242003724101

4242003724200

Koelen & Vriezen

iQ300 186 cm hoog, deuren black inox,
zijkanten cast iron look

4242003724194

83

017043_04_Siemens_extraKlasse_brochure_KOELEN.indd 83

10-10-17 11:10

Koel-vriescombinaties Vrijstaand
iQ500 186 cm hoog, deuren rvs met AFP,
zijkanten zilver-metallic look

186 cm
Nishoogte

iQ500 186 cm hoog, deuren wit,
zijkanten wit

iQ300 186 cm hoog, deuren rvs look,
zijkanten zilver-metallic look

186 cm
hyperFresh

hyperFresh

lowFrost

Energie

KG36EEI42

Nishoogte

€ 799,-

186 cm
hyperFresh

hyperFresh

Energie

lowFrost

KG36EBW40

Nishoogte

€ 679,-

hyperFresh

lowFrost

Energie

KG36VEL30

€ 629,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A+++
• Energieverbruik: 149 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 302 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal
afleesbaar
• Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en
vriesgedeelte
• Optisch en akoestisch alarmsysteem
• Energiebesparende vakantieschakelaar
• Verticale handgrepen

Algemene informatie:
• Energieklasse: A+++
• Energieverbruik: 149 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 302 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal
afleesbaar
• Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en
vriesgedeelte
• Optisch en akoestisch alarmsysteem met memoryfunctie
• Verticale handgrepen

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 226 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 308 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LEDindicatie
• Verticale handgrepen

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 214 liter
• 4 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte
verstelbaar), waarvan 2 glasplateaus uitschuifbaar
• 3 Deurvakken, waarvan 1 met easyLift, Boter- en
kaasvak
• airFresh-filter
• superKoelen
• LED verlichting in koelgedeelte
• flexShelf: extra flexibiliteit

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 214 liter
• 4 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte
verstelbaar), waarvan 2 glasplateaus uitschuifbaar
• 3 Deurvakken, waarvan 1 met easyLift, Boter- en
kaasvak
• airFresh filter
• superKoelen
• LED verlichting in koelgedeelte
• flexShelf: extra flexibiliteit

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 214 liter
• 4 In hoogte verstelbare legplateaus van
veiligheidsglas
• 3 Deurvakken
• LED verlichting
• Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid:
houdt groente en fruit langer vers.
• 1 hyperFresh 0°Clade: vis en vlees blijven
langer vers.

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid:
houdt groente en fruit langer vers.
• 1 hyperFresh 0°Clade: vis en vlees blijven
langer vers.

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid:
houdt groente en fruit langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 88 liter
• lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
• 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
• superVriezen
• varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
• Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 35 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 88 liter
• lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
• 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
• superVriezen
• varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
• Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 35 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 94 liter
• lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
• 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
• superVriezen
• varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
• Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 23 uur

Toebehoren:
• 1 x Bewaardoos met deksel, 2 x koude accumulator,
3 x eiervak

Toebehoren:
• 2 x koude accumulator, 3 x eiervak

Toebehoren:
• 1 x ijsblokjesbakje, 2 x eiervak

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 186 x 60 x 65 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 186 x 60 x 65 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 186 x 60 x 65 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

EAN

EAN

EAN

4242003666531

4242003665169

4242003666500
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Koel-vriescombinaties Vrijstaand
iQ100 176 cm hoog, deuren rvs look,
zijkanten zilver-metallic look

iQ300 176 cm hoog, deuren wit,
zijkanten wit

176 cm
Nishoogte

iQ300 176 cm hoog, deuren wit,
zijkanten wit

176 cm
noFrost

Energie

Nishoogte

KG33NNL30

€ 549,-

176 cm
hyperFresh

lowFrost

Energie

Nishoogte

KG33VEW32

€ 529,-

hyperFresh

lowFrost

Energie

KG33VUW30

€ 479,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 219 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 287 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LEDindicatie
• Verticale handgrepen

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 219 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 287 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LEDindicatie
• Geïntegreerde verticale deurgreep

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 192 liter
• 3 Legplateaus, waarvan 2 van veiligheidsglas en in
hoogte verstelbaar
• 3 deurvakken, waarvan1 grote deurvak, 2 kleine
deurvakken
• multi-Airflow-System
• LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 193 liter
• 4 In hoogte verstelbare legplateaus van
veiligheidsglas
• 3 Deurvakken
• LED verlichting
• Verchroomd flessenhouder

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 193 liter
• 4 In hoogte verstelbare legplateaus van
veiligheidsglas
• 3 Deurvakken
• LED verlichting

Vershoudsysteem:
• freshBox: groentelade met gegolfde bodem

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid:
houdt groente en fruit langer vers.

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid:
houdt groente en fruit langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• 3 Transparante diepvriesladen, waarvan
1 easyAccess lade
• superVriezen
• Invriescapaciteit: 11 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 19 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 94 liter
• lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
• 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
• superVriezen
• varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
• Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 23 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 94 liter
• lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
• 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
• superVriezen
• varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
• Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 23 uur

Toebehoren:
• 3 x eiervak

Toebehoren:
• 1 x ijsblokjesbakje, 2 x eiervak

Toebehoren:
• 1 Eierrekje
• IJsblokjesschaal met deksel

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 176 x 60 x 66 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 100 W

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 176 x 60 x 65 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 176 x 60 x 65 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

EAN

EAN

EAN

4242003723944

4242003666494

Koelen & Vriezen

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 228 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 279 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LEDindicatie
• Optisch en akoestisch alarmsysteem
• Geïntegreerde horizontale deurgreep

4242003666586
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Koelkasten Vrijstaand
iQ500 186 cm hoog, deuren rvs met AFP,
zijkanten zilver-metallic look

186 cm
Nishoogte

iQ100 176 cm hoog
deur wit, zijkanten wit

iQ100 161 cm hoog
deur wit, zijkanten wit

176 cm
hyperFresh
plus

Energie

Nishoogte

KS36VMI31

€ 979,-

161 cm
Energie

KS33VNW3P

Nishoogte

NIEUW

€ 649,-

Energie

KS29VNW3P

NIEUW

€ 599,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 112 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 346 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact
afleesbaar
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 110 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 324 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LEDindicatie
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 107 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 290 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LEDindicatie
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 346 liter
• 7 Veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar),
waarvan 4 legplateaus uitschuifbaar
• 5 deurvakken, waarvan 1 met easyLift Boter- en
kaasvak
• airFresh filter
• superKoelen
• LED verlichting
• Verchroomd flessenhouder

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 324 liter
• 6 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte
verstelbaar), waarvan 5 glasplateaus uitneembaar
• 5 Deurvakken, waarvan 1 met boter- en kaasvak
• superKoelen
• LED verlichting

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 290 liter
• 5 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte
verstelbaar), waarvan 4 legplateaus uitschuifbaar
• 4 Deurvakken, waarvan 1 met boter- en kaasvak
• superKoelen
• LED verlichting

Toebehoren:
• 1 x eiervak

Toebehoren:
• 3 x eiervak

Toebehoren:
• 3 x eiervak

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 186 x 60 x 65 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 176 x 60 x 65 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 161 x 60 x 65 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

EAN

EAN

EAN

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer
langer vers
• 1 Fresh lade op uitschuifrails

4242003644041

4242003806609

4242003809587
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Vrieskasten Vrijstaand
iQ500 191 x 70 cm
deur wit, zijkanten wit

191 cm
Nishoogte

iQ500 186 cm hoog, deur rvs met AFP,
zijkanten zilver-metallic look

191 cm
noFrost

Energie

Nishoogte

GS58NEW40

€ 1049,-

186 cm
noFrost

Energie

Nishoogte

GS58NAW41

€ 999,-

noFrost

Energie

GS36NMI31

€ 999,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A+++
• Energieverbruik: 201 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 360 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact
afleesbaar
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Optisch en akoestisch alarmsysteem
• Air Channel System: openingshulp deur
• Extra diep en breed: voor extra veel plaats

Algemene informatie:
• Energieklasse: A+++
• Energieverbruik: 201 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 360 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact
afleesbaar
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Optisch en akoestisch alarmsysteem
• Extra diep en breed: voor extra veel plaats

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 234 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 237 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact
afleesbaar
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Optisch en akoestisch alarmsysteem

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 360 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
• 3 Intensief-vriesvak met glazen legplateau en
transparante klep
• superVriezen
• varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus
voor meer ruimte
• IJstwister: uitneembaar, gemakkelijk bijvullen en
altijd vers ijs
• LED verlichting

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 360 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
• 3 Intensief-vriesvak met glazen legplateau en
transparante klep
• superVriezen
• varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus
voor meer ruimte
• IJstwister: uitneembaar, gemakkelijk bijvullen en
altijd vers ijs
• LED verlichting

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 237 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• 5 transparante diepvriesladen, waarvan 2 bigBox
• 2 Intensief-vriesvak met glazen legplateau en
transparante klep
• superVriezen
• varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus
voor meer ruimte
• IJstwister: uitneembaar, gemakkelijk bijvullen en
altijd vers ijs
• LED verlichting

Toebehoren:
• 2 x koude accumulator

Toebehoren:
• 3 x koude accumulator

Toebehoren:
• 3 x koude accumulator, 1 x Ijsblokjesschaal

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 191 x 70 x 78 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 120 W

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 191 x 70 x 78 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 120 W

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 186 x 60 x 65 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

EAN

EAN

EAN

4242003668351

4242003697283

Koelen & Vriezen

iQ500 191 x 70 cm
deur wit, zijkanten wit

4242003644065
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Vrieskasten Vrijstaand
iQ300 176 cm hoog
deur wit, zijkanten wit

iQ300 161 cm hoog
deur wit, zijkanten wit

176 cm
Nishoogte

iQ300 146 cm hoog
deur wit, zijkanten wit

161 cm
noFrost

Energie

Nishoogte

GS33NVW30

€ 749,-

146 cm
noFrost

Energie

Nishoogte

GS29NEW30

€ 719,-

Energie

GS24VVW31

€ 549,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 225 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 220 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LEDindicatie
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Optisch en akoestisch alarmsysteem

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 211 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 195 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LEDindicatie
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Optisch en akoestisch alarmsysteem
• Air Channel System: openingshulp deur

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 183 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 173 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LEDindicatie
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Optisch en akoestisch alarmsysteem

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 225 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
• 2 Intensief-vriesvak met glazen legplateau en
transparante klep
• superVriezen
• varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus
voor meer ruimte
• Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 19 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 211 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
• 1 Intensief-vriesvak met glazen legplateau en
transparante klep
• superVriezen
• varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus
voor meer ruimte
• Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 19 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 183 liter
• 5 Transparante diepvriesladen
• 1 Intensief vriesvak met transparante klep
• superVriezen
• Invriescapaciteit: 22 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 24 uur

Toebehoren:
• 2 x koude accumulator, 1 x Ijsblokjesschaal

Toebehoren:
• 2 x koude accumulator, 1 x Ijsblokjesschaal

Toebehoren:
• 2 x koude accumulator, 1 x Ijsblokjesschaal

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 176 x 60 x 65 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 161 x 60 x 65 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 146 x 60 x 65 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

EAN

EAN

EAN

4242003587942

4242003620595

4242003694787
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Koel-vriescombinaties Vrijstaande Amerikaanse side-by-side
iQ500 rvs-deur AFP

hyperFresh
plus

hyperFresh
Plus

noFrost

iQ500 rvs-deur AFP

Energie

KA92DAI30

noFrost

€ 2749,-

iQ300 rvs-deur AFP

Energie

noFrost

KA90DVI20

€ 1799,-

Energie

KA90NVI20

€ 1449,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A+
• Energieverbruik: 436 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 533 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal
afleesbaar
• Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en
vriesgedeelte
• Dispenser voor drinkwater, crushed ijs, ijsblokjes,
Waterfilter, Kinderbeveiliging, LED-verlichting
• Optisch en akoestisch alarmsysteem met memoryfunctie

Algemene informatie:
• Energieklasse: A+
• Energieverbruik: 475 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 573 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal
afleesbaar
• Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en
vriesgedeelte
• Optisch en akoestisch alarmsysteem met memoryfunctie

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 368 liter
• superKoelen
• 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte
verstelbaar), waarvan 1 uitneembaar legplateau
van veiligheidsglas, 1 EasyLift plateau
• LED verlichting
• multi-Airflow-System
• 2 grote deurvakken, 3 kleine deurvakken

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 370 liter
• superKoelen
• 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 1 in
hoogte verstelbaar
• LED verlichting
• multi-Airflow-System
• 3 Deurvakken

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 373 liter
• superKoelen
• 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 1 in
hoogte verstelbaar
• LED verlichting
• multi-Airflow-System
• 3 Deurvakken

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh Plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers.
• 1 hyperFresh Plus 0°Clade met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

Vershoudsysteem:
• 2 Fresh lades op wieltjes

Vershoudsysteem:
• 2 Fresh lades op wieltjes

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 173 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• superVriezen
• 3 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in
hoogte verstelbaar
• 2 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 Big-Box
• 4 deurvakken, waarvan 3 kantelbaar
• Automatische ijsblokjesmachine
• LED verlichting
• Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 12 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 163 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• superVriezen
• 2 Transparante diepvriesladen
• Automatische ijsblokjesmachine
• Invriescapaciteit: 11 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 4 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 200 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• superVriezen
• 2 Transparante diepvriesladen
• Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 4 uur

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 176 x 91 x 73 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 190 W

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 177 x 91 x 72 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 374 W

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 177 x 91 x 72 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 174 W

EAN

EAN

EAN

4242003674741

4242003678787

Koelen & Vriezen

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 348 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 541 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact
afleesbaar via LCD
• Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en
vriesgedeelte
• Home Connect geschikt: op afstand instellen en
bedienen met de Home Connect App (optioneel
accessoire WIFI dongel KS10ZHC00 nodig)
• Dispenser voor drinkwater, crushed ijs, ijsblokjes,
Waterfilter, Kinderbeveiliging, LED-verlichting
• Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memoryfunctie

4242003678671
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Koelapparatuur Inbouw

Koel-vriescombinaties Inbouw
iQ500 koel-/vriescombinatie, vlakscharnier
softClose, nishoogte 177,5 cm

177,5 cm
Nishoogte

iQ500 koel-/vriescombinatie, vlakscharnier
softClose, nishoogte 177,5 cm

177,5 cm
hyperFresh
plus

lowFrost

Energie

Nishoogte

KI86SGD30

€ 1509,-

iQ500 koelkast zonder vriesvak
vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm

177,5 cm
hyperFresh
plus

lowFrost

Energie

Nishoogte

KI87SAD30

€ 1499,-

hyperFresh
plus

Energie

KI81RAF30

€ 1249,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 218 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 265 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal
afleesbaar
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en
vriesgedeelte
• Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memoryfunctie
• Vlakscharnier, softClose deursluiting

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 225 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 270 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal
afleesbaar
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en
vriesgedeelte
• Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
• Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memoryfunctie
• Vlakscharnier, softClose deursluiting

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 116 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 319 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact
afleesbaar
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
• Vlakscharnier, softClose deursluiting

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 191 liter
• superKoelen
• 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte
verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau,
1 uitneembaar legplateau
• 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
• LED verlichting
• Vershouddoos met deksel

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 209 liter
• superKoelen
• 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte
verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau,
1 uitneembaar legplateau
• 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
• LED verlichting
• Verchroomd flessenrooster

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 319 liter
• superKoelen
• 7 veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte
verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau,
2 glasplateaus uitschuifbaar
• 6 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
• LED verlichting
• Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel
2 keer langer vers

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel
2 keer langer vers

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh plus lade met instelbare
luchtvochtigheid op uitschuifrails: houdt groente
en fruit tot wel 2 keer langer vers.
• 1 Fresh lade op uitschuifrails

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter
• lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
• superVriezen
• 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
• varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus
voor meer ruimte
• Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 32 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 61 liter
• lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
• superVriezen
• 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
• varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus
voor meer ruimte
• Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 26 uur

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

EAN

EAN

EAN

4242003644911

4242003613566

4242003604472
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Koelapparatuur Inbouw
iQ500 koelkast met vriesvak,
vlakscharnier softClose, nishoogte 122,5 cm

122,5 cm
Nishoogte

iQ500 koelkast zonder vriesvak,
vlakscharnier softClose, nishoogte 122,5 cm

122,5 cm
hyperFresh
plus

Energie

Nishoogte

KI42LED40

€ 1149,-

iQ500 koelkast zonder vriesvak,
vlakscharnier softClose, nishoogte 102,5 cm

102,5 cm
hyperFresh
plus

Energie

Nishoogte

KI41RED30

€ 969,-

hyperFresh
plus

Energie

KI31RED30

€ 909,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 105 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 211 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact
afleesbaar
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
• Vlakscharnier, softClose deursluiting

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 100 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 172 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact
afleesbaar
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
• Vlakscharnier, softClose deursluiting

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 180 liter
• superKoelen
• 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte
verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau,
1 uitneembaar legplateau
• 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
• Vershouddoos met deksel
• LED-verlichting met SoftStart

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 211 liter
• superKoelen
• 6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte
verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau,
1 uitneembaar legplateau
• 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
• Vershouddoos met deksel
• LED-verlichting met SoftStart

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 172 liter
• superKoelen
• 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte
verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau,
1 uitneembaar legplateau
• 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
• Vershouddoos met deksel
• LED-verlichting met SoftStart

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel
2 keer langer vers.

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh plus lade met instelbare
luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel
2 keer langer vers.

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh plus lade met instelbare
luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel
2 keer langer vers.

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 122.5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 122.5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 102.5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

EAN

EAN

EAN

Koelen & Vriezen

Algemene informatie:
• Energieklasse: A+++
• Energieverbruik: 114 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 195 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact
afleesbaar
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
• Vlakscharnier, softClose deursluiting

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
• Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza’s
• Invriescapaciteit: 2.5 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 13 uur

4242003747094

4242003622292

4242003662533
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Koelapparatuur Inbouw
iQ500 koelkast zonder vriesvak
vlakscharnier softClose, nishoogte 88 cm

88 cm
Nishoogte

iQ100 koelkast zonder vriesvak
vlakscharnier, nishoogte 88 cm

88 cm
hyperFresh
plus

Energie

Nishoogte

KI21RED30

€ 849,-

Energie

KI18RE61

€ 719,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 97 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 144 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
• Vlakscharnier, softClose deursluiting

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 96 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 150 liter
• Mechanische temperatuurregeling
• Vlakscharnier

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 144 liter
• superKoelen
• 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte
verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau,
1 uitneembaar legplateau
• 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
• Vershouddoos met deksel
• LED-verlichting met SoftStart

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 150 liter
• 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in
hoogte verstelbaar
• 4 deurvakken
• Binnenverlichting

Vershoudsysteem:
• 1 hyperFresh plus lade met instelbare
luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel
2 keer langer vers

Vershoudsysteem:
• 1 Fresh lade voor groente en fruit

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

EAN

EAN

4242003622766

4242003644904

92

017043_04_Siemens_extraKlasse_brochure_KOELEN.indd 92

10-10-17 11:11

Koelapparatuur Inbouw
iQ500 onderbouw koelkast met vriesvak
vlakscharnier, nishoogte 82 cm

82 cm
Energie

Nishoogte

KU15LA65

€ 889,-

Energie

KU15RA65

€ 889,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 140 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 123 liter
• Mechanische temperatuurregeling
• Vlakscharnier, softClose deursluiting

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 92 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 137 liter
• Mechanische temperatuurregeling
• Vlakscharnier, softClose deursluiting

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 108 liter
• 2 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 1 in
hoogte verstelbaar
• 3 Deurvakken
• Binnenverlichting

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 137 liter
• 3 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in
hoogte verstelbaar
• 3 Deurvakken
• Binnenverlichting

Vershoudsysteem:
• 1 Fresh lade voor groente en fruit

Vershoudsysteem:
• 1 Fresh lade voor groente en fruit

Koelen & Vriezen

82 cm
Nishoogte

iQ500 onderbouw koelkast zonder vriesvak
vlakscharnier, nishoogte 82 cm

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
• Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza’s
• Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 10 uur

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

EAN

EAN

4242003553343

4242003553350
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Vrieskasten Inbouw
iQ500 vlakscharnier softClose,
nishoogte 177,5 cm

iQ500 vlakscharnier softClose,
nishoogte 122,5 cm

177,5 cm
Nishoogte

iQ500 vlakscharnier softClose,
nishoogte 102,5 cm

122,5 cm
noFrost

GI81NAC30

Energie

Nishoogte

€ 1299,-

102,5 cm
noFrost

GI41NAC30

Energie

Nishoogte

€ 1149,-

noFrost

GI31NAC30

Energie

€ 1099,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 243 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 211 liter
• Elektronische temperatuurregeling en -controle,
digitaal afleesbaar
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Akoestisch alarm, Optisch alarm
• Draairichting deur links, wisselbaar
• Vlakscharnier, softClose deursluiting

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 188 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 127 liter
• Elektronische temperatuurregeling en -controle,
digitaal afleesbaar
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Akoestisch alarm, Optisch alarm
• Draairichting deur links, wisselbaar
• Vlakscharnier, softClose deursluiting

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 168 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 97 liter
• Elektronische temperatuurregeling en -controle,
digitaal afleesbaar
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Akoestisch alarm, Optisch alarm
• Draairichting deur links, wisselbaar
• Vlakscharnier, softClose deursluiting

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 211 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• superVriezen
• 5 Diepvriesladen, waarvan 2 x bigBox
• 2 Intensief vriesvak met transparante klep
• varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus
voor meer ruimte
• Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 22 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 127 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• superVriezen
• 4 Diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
• 1 Intensief-vriesvak met glazen legplateau en
transparante klep
• varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus
voor meer ruimte
• Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 23 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 97 liter
• noFrost: nooit meer ontdooien!
• superVriezen
• 3 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 Big-Box
• 1 Intensief vriesvak met transparante klep
• varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus
voor meer ruimte
• superVriezen
• Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 25 uur

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 120 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 122.5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 120 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 102.5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 120 W

EAN

EAN

EAN

4242003731390

4242003731222

4242003722473
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Vrieskasten Inbouw
iQ500 vlakscharnier,
nishoogte 88 cm

iQ500 vlakscharnier softClose,
nishoogte 82 cm

88 cm
Nishoogte

iQ500 vlakscharnier,
nishoogte 72 cm

82 cm
Energie

Nishoogte

GI21VAF30

€ 889,-

72 cm
Energie

Nishoogte

GU15DA55

€ 909,-

Energie

GI11VAF30

€ 839,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A+
• Energieverbruik: 184 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 98 liter
• Mechanische temperatuurregeling
• Akoestisch alarm, Optisch alarm
• Vlakscharnier, softClose deursluiting

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 144 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 72 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LEDindicatie
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Akoestisch alarm, Optisch alarm
• Vlakscharnier

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 97 liter
• superVriezen
• 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
• Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 22 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 98 liter
• superVriezen
• 3 Transparante diepvriesladen
• Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 23 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 72 liter
• superVriezen
• 3 Transparante diepvriesladen
• Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 21 uur

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 72 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

EAN

EAN

EAN

Koelen & Vriezen

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik: 157 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 97 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LEDindicatie
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Akoestisch alarm, Optisch alarm
• Vlakscharnier

4242003743591

4242003556214

4242003747209
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Tijd voor meer
mogelijkheden.
Koken wordt een waar
genoegen met Siemens
kookapparatuur.
De meest bruikbare innovaties van Siemens.

activeClean®

TFTTouchdisplay
Plus

coolStart

activeClean® pyrolyse: uw oven reinigt zichzelf.
Het reinigingssysteem activeClean® klinkt bijna te mooi
om waar te zijn: met één druk op de knop reinigt de oven
zichzelf. Het automatische programma gebruikt hoge
temperaturen om etensresten tot as te verbranden.
U hoeft alleen een doekje door de ovenruimte te halen en
u bent klaar. Ook heeft u geen dure of milieubelastende
schoonmaakmiddelen meer nodig.

TFT-Touchdisplay Plus en TFT-Display: duidelijk
overzicht, heldere kleuren en een intuïtieve bediening.
Alle iQ700 ovens hebben een TFT-display met een hoog
contrast en hoge resolutie. Het TFT-Touchdisplay Plus
is in een groter formaat voorzien van mooie kleuren.
Overzicht houden was nog nooit zo gemakkelijk. Dankzij
de eenvoudige menustructuur navigeert u op gevoel snel
door de opties heen. U heeft volledige controle.

Koken

varioSpeed

varioSpeed: 100% smaak binnen 50% van de tijd.
Het is heel eenvoudig om een heerlijke maaltijd in de helft
van de tijd te bereiden, één druk op de knop is voldoende.
Door naast de gebruikelijke manier van verwarmen ook de
geïntegreerde magnetron te gebruiken, kan de bereiding
van gerechten worden versneld met behoud van de
perfecte kwaliteit. Richt uw leven in met meer leuke
dingen, want u bespaart tot 50% van de tijd. Neem uw tijd,
uw oven doet de rest.

coolStart: nooit meer voorverwarmen.
Met de coolStart-functie hoeft u uw oven nooit meer
voor te verwarmen bij bijvoorbeeld een diepvriespizza.
Met dit slimme verwarmingssysteem bereidt u bevroren
producten in de tijd zoals op de verpakking is aangegeven.
Zónder voorverwarmen. Succes verzekerd en u bespaart
kostbare tijd.
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extraKlasse extra‘s.
Telescooprails in de ovens.
Met de telescooprails met stopfunctie
schuift u uw bakblikken, braadsledes en
roosters veilig in en uit de oven.
De telescooprails schuift aan beide
kanten soepel uit en stopt op de verste
stand. U kunt overal goed bij en u heeft
een goed overzicht.
De telescooprails voor de ovens met
activeClean® is ook pyrolyse bestendig
en kan tijdens de pyrolytische reiniging
in de oven blijven zitten.

Koken

Braadzone op de inductiekookplaat.
Extra bij te schakelen kookzone voor
grote ovalen braad- of vispannen.

Sudderplaat voor de gaskookplaat.
Ideaal voor het sudderen op laag vuur.

99
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Een nieuw tijdperk
voor uw keuken.
varioSpeed

varioSpeed: 100% smaak binnen
50% van de tijd.
Het is heel eenvoudig om een heerlijke
maaltijd in de helft van de tijd te bereiden,
één druk op de knop is voldoende. Door
naast de gebruikelijke manier van
verwarmen ook de geïntegreerde
magnetron te gebruiken, kan de bereiding
van gerechten worden versneld met
behoud van de perfecte kwaliteit. Richt
uw leven in met meer leuke dingen, want
u bespaart tot 50% van de tijd. Neem uw
tijd, uw oven doet de rest.
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fullSteam

pulseSteam

Koken

fullSteam: bakken met 100% stoom in
plaats van vet of olie.
Met een iQ700 stoomoven maakt u
de lekkerste gerechten klaar. De
stoomfunctie zorgt voor perfecte
groenten en aardappelen zonder dat
daarbij smaak, kleur en vitaminen
verloren gaan. En doordat er geen vet
of olie aan te pas komt, is het
eindresultaat niet alleen bijzonder
smakelijk, maar ook nog eens erg
gezond. Met de stoomfunctie kunt u
maaltijden ook opnieuw opwarmen.
Smaak gaat bij deze manier van
verwarmen niet verloren.

pulseSteam: in een handomdraai
krokante en sappige gerechten.
Met de pulseSteam-functie maakt u in
een handomdraai perfecte gerechten.
Tijdens het gehele bakproces wordt
automatisch de juiste hoeveelheid
stoom toegevoegd die nodig is.
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Hoogwaardige displays en
een gebruiksvriendelijk menu:
voor perfecte resultaten.

Nog nooit was het zo gemakkelijk om alles in zicht te houden. Grote, heldere kleuren, een
hoger contrast en een betere resolutie. De nieuwe displays zijn altijd duidelijk zichtbaar.
Of je nu enkel gebruik maakt van de basisfunctionaliteiten of de vele extra opties die het TFTtouchdisplay Plus biedt: het menu is altijd eenvoudig en intuïtief te bedienen.

TFTTouchdisplay
Plus

TFT-Touchdisplay Plus.
Alle iQ700 ovens hebben een TFT-display met een hoog contrast en hoge
resolutie. Het TFT-Touchdisplay Plus is in een groter formaat voorzien van
mooie kleuren. Overzicht houden was nog nooit zo gemakkelijk. Dankzij
de eenvoudige menustructuur navigeert u op gevoel snel door de opties
heen. U heeft volledige controle.
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TFT-Touchdisplay Plus, TFT-Touchdisplay en TFT-Display:
duidelijk overzicht, heldere kleuren en een intuïtieve bediening.
Alle iQ700 ovens hebben een TFT-display met een hoog contrast en hoge
resolutie. Er zijn drie verschillende TFT-displays, afhankelijk van welke
iQ700 oven u kiest. Alle iQ700 ovens zijn combineerbaar. Als uw oven is
uitgeschakeld, ziet u alleen de designlijn en de bedieningsknop.

TFT-Touchdisplay Plus: kleur en grafisch display 5,7 inch

Koken

TFT-Touchdisplay: kleur en grafisch display 3,7 inch

TFT-Display: 2,8 inch

De iQ500 ovens zijn voorzien van een LED-display met of zonder digitale
temperatuurweergave.

iQ500 LED-display
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Uw oven reinigen
zonder al te veel moeite?
Oven aan - klaar.

activeClean®

activeClean® pyrolyse: uw oven reinigt zichzelf.
Het reinigingssysteem activeClean® klinkt bijna te mooi
om waar te zijn: met één druk op de knop reinigt de oven
zichzelf. Het automatische programma gebruikt hoge
temperaturen om etensresten tot as te verbranden. U hoeft
alleen een doekje door de ovenruimte te halen en u bent
klaar. Ook heeft u geen dure of milieubelastende
schoonmaakmiddelen meer nodig.
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ecoClean

Koken

ecoClean katalyse: terwijl u bakt, reinigt uw oven zichzelf.
Een ecoClean-katalysewand reinigt zichzelf wanneer u de oven gebruikt. Op de
ecoClean-wand zit een speciale coating van poreus keramiek. Deze absorbeert
vuil en vetspetters en breekt ze af bij een hoge temperatuur.
De luxere ovens zijn uitgerust met ecoClean Plus:
katalytische plafond, achter-, en zijwanden.

ecoClean Plus

De telescooprails met stopfunctie is ook geschikt voor activeClean®.
De telescooprails in de oven is pyrolysebestendig en hoeft tijdens het
programma dus niet uit de oven gehaald te worden.
activeClean
rails
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Siemens inductiekookplaten:
sneller, veiliger en schoner koken.
Snel, veilig en eenvoudig te reinigen: koken op inductie.
Direct warm. Direct koud. Ervaar nu zelf de voordelen van inductiekoken.
De warmte wordt via een inductiespoel direct naar de pannen geleid – zonder
daarbij de kookplaat te verwarmen. Dat betekent een kortere opwarmtijd,
een hogere veiligheid en gemakkelijker schoonhouden van de kookplaat.
Bovendien kunt u met de powerBoost-functie het vermogen tot wel 50% verhogen.
Daarmee gaan handelingen als het op temperatuur brengen en het bereiden van
grotere hoeveelheden tot wel 35% sneller.

Koken op inductie is snel.
Een groot voordeel is de snelheid
van koken op inductie: dankzij de
inductiespoelen zijn opwarmtijden
minimaal in vergelijking tot gas, elektrisch
of keramisch koken, dit komt doordat
de gewenste warmte niet door de plaat
wordt overgedragen, maar direct van de
inductiespoelen naar de bodem van uw
pan. Bent u klaar met koken? Dan is de
hitte ook net zo snel weer verdwenen.

Koken op inductie is veiliger dan de
alternatieven.
De kans op brandwonden is bijzonder
klein. Als er geen pan op de kookplaat
staat, komt er ook geen warmte vrij.
De kookplaat schakelt na gebruik ook
automatisch uit – in tegenstelling tot de
alternatieven, biedt de inductiekookplaat
meer veiligheid tijdens en buiten gebruik.

Koken op inductie is zonder zorgen.
Het oppervlak warmt enkel op, daar waar
de plaat contact maakt met de bodem van
de geplaatste pan. Hierdoor is de kans op
inbranden van overkokend water of
gemorste ingrediënten tot een minimum
beperkt. Het schoonmaken wordt daarom
geen vervelende klus, maar een simpele
handeling.
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Flexibiliteit voor meer
kookplezier en gemak.
flexInduction: deze flexibele inductiekookplaten
biedt u nog meer ruimte voor nog meer kookplezier.
Op het grotere inductievlak kunnen pannen in
verschillende maten worden geplaatst en gebruikt.
De kookplaat herkent automatisch het aantal, de
grootte en de vorm van de geplaatste pannen.

touchSlider

Koken

flexInduction

touchSlider bediening.
Met de innovatieve touchSlider technologie regelt u de
temperatuur van de kookzones door direct aantikken of
met uw vinger over het bedieningspaneel te vegen.
De sensorische hitteregeling gaat in halve stappen tot
maximaal stand 9. In combinatie met de nieuwe opties
als energieweergave, reStart en quickStart functie is
een optimaal gebruikscomfort gegarandeerd.
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Ons extraKlasse assortiment Koken in een oogopslag.

varioSpeed

ecoClean

Telescooprails

varioSpeed

ecoClean Plus

Telescooprails

activeClean®

Telescooprails

Oven met magnetron
HM633GNS1

Compact oven met magnetron
CM656NBS1

Oven
HB378G0S0

iQ 700

iQ 700

iQ 500

Adviesprijs

flexInduction

Bladzijde 113
*

€ 1.799,-

touchSlider

Adviesprijs

powerInduction

Bladzijde 118
*

€ 1.599,-

touchSlider

Adviesprijs

Energie

ecoClean Plus

Telescooprails

Energie

Oven
HB356G0S0
Bladzijde 116
*

€ 1.169,-

stepFlame

iQ 500
Adviesprijs

Vrijstaand fornuis
HX74U538N
Bladzijde 117
*

€ 969,-

PowerInduction 60 cm
EH645FFB1M

Gaskookplaat 75 cm
EC7A5SL90N

Gaskookplaat 60 cm
EC6A5PL90N

iQ 700

iQ 300

iQ 500

iQ 500

€ 1.249,-

Adviesprijs

€ 949,-

Adviesprijs

€ 649,-

Bladzijde 135
*

€ 799,-

Adviesprijs

Bladzijde 136
*

€ 599,-

Koken

Adviesprijs

Bladzijde 131
*

Adviesprijs

Bladzijde 124
*

stepFlame

FlexInduction 60 cm
EX645FXC1M
Bladzijde 129
*

iQ 300
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Koken – het complete assortiment in een oogopslag.
Typenummer

iQ-serie

Hoogte
apparaat
in mm

Display

Netto
inhoud in
liters

Aantal
ovensystemen

5,7“ TFT-Touch

67

15

Auto.
Program.
(cookControl)

activeClean
pyrolyse

ecoClean
katalyse

Kern
temp.
meter

Telescoop
rails

varioSpeed
pulseSteam

n

n

-

n

n

-

n

n
-

Aanvullend
systeem

Home
Connect

Koel-/vriesapparatuur Vrijstaand
HN678G4S1

iQ700

600

HM676G0S6

iQ700

600

3,7“ TFT-Touch

67

13

varioSpeed

n

-

-

n

HM636GNS1

iQ700

600

3,7“ TFT-Touch

67

13

varioSpeed

n

-

n

-

n

HM633GNS1

iQ700

600

2,8“ TFT

67

10

varioSpeed

n

-

n

-

n

-

HS658GXS6

iQ700

600

5,7“ TFT-Touch

71

15

fullSteam

n

-

n

n

n

n

HS636GDS1

iQ700

600

3,7“ TFT-Touch

71

13

fullSteam

n

-

n

n

-

-

HR675GBS1

iQ700

600

2,8“ TFT

71

13

pulseSteam

n

n

-

-

-

-

HB676G5S6

iQ700

600

3,7“ TFT-Touch

71

13

-

n

n

-

-

n

n

iQ700

600

2,8“ TFT

71

10

-

n

n

-

-

-

-

HB578A0S0

NIEUW

iQ500

600

LCD

71

8

-

n

n

-

-

n

-

HB378G0S0

NIEUW

iQ500

600

LCD

71

8

-

n

n

-

-

n

-

HB636GBS1

iQ700

600

3,7“ TFT-Touch

71

13

-

n

-

n

-

-

-

HB633GBS1

iQ700

600

2,8“ TFT

71

10

-

-

-

n

-

-

-

HB673GBS1

HB556ABS0

NIEUW

iQ500

600

LCD

71

6

-

n

-

n

-

-

HB356G0S0

NIEUW

iQ500

600

LCD

71

6

-

n

-

n

-

n

-

HB337A0S0

NIEUW

iQ500

600

LCD

71

6

-

n

-

n

-

n

-

HB334ABS0

NIEUW

iQ300

600

LCD

71

6

-

-

-

n

-

-

-

HE517ABS1

NIEUW

iQ500

600

LCD

71

6

-

n

-

-

-

-

-

HE517ABS0

NIEUW

iQ500

600

LCD

71

6

-

n

-

-

-

-

-

CN678G4S1

iQ700

450

5,7“ TFT-Touch

45

15

varioSpeed
pulseSteam

n

n

-

n

n

-

CM676G0S6

iQ700

450

3,7“ TFT-Touch

45

13

varioSpeed

n

n

-

-

-

n

CM656NBS1

iQ700

450

3,7“ TFT-Touch

45

13

varioSpeed

n

-

n

-

n

-

-

-

-

-

-

-

NIEUW

iQ500

450

LCD

36

2

varioSpeed
fullSteam

CM585AMS0 NIEUW

iQ500

450

LCD

44

3

varioSpeed
fullSteam

-

-

-

-

-

-

CS658GRS6

iQ700

450

5,7“ TFT-Touch

47

15

fullSteam

n

-

n

n

n

n

CS636GBS1

iQ700

450

3,7“ TFT-Touch

47

13

fullSteam

n

-

n

-

-

-

CB675GBS1

iQ700

450

2,8“ TFT

47

13

-

n

n

-

-

-

-

CB635GBS1

iQ700

450

2,8“ TFT

47

13

-

n

-

n

-

-

-

CT636LES6

iQ700

450

3,7“ TFT-Touch

-

-

-

-

-

-

-

-

n

iQ700

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

iQ500

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

iQ-serie

Hoogte
apparaat
in mm

Display

Netto
inhoud in
liters

Aantal
ovensystemen

ecoClean
katalyse

Wokbrander

Gietijzeren
pannen
dragers

Kleur

wit

CP565AGS0

BI630CNS1
BI510CNR0

Typenummer

NIEUW

Vrijstaande fornuizen
HA724220

iQ300

850

-

66

8

n

-

-

HX74U538N

iQ300

850

n

66

8

n

n

n

rvs

HX745235N

iQ100

850

n

66

8

n

-

n

wit

HX745521N

iQ100

850

n

66

8

n

-

-

rvs

HX745221N

iQ100

850

n

66

8

n

-

-

wit

HX725220N

iQ100

850

-

66

8

n

-

-

wit

HX423510N

iQ100

850

-

71

4

-

-

-

wit

HX423210N

iQ100

850

-

71

4

-

-

-

wit
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Koken – het complete assortiment in een oogopslag.
Typenummer

iQ-serie

Breedte Breedte nis Soort kookplaat
Aantal
apparaat
in mm
kookzones
in mm

Bediening

braadSensor

kookSensor

powerMove

Wokbrander

Aansluitwaarde

Home
Connect

Inbouw kookplaten
EX975LXC1E

iQ700

912

880

flexInduction

5

lightSlider

n

-

n

-

11,1 kW

-

EX975LVV1E NIEUW

iQ700

912

880

flexInduction

5

lightSlider

n

-

n

-

11,1 kW

n

EX851FVC1E

iQ700

812

750-780

flexInduction

5

touchSlider

n

-

-

-

7,4 kW

-

ED845FWB1E

iQ500

795

780

combiInduction

5

touchSlider

-

-

n

-

7,4 kW

-

EH845FVB1E

iQ100

795

780

powerInduction

5

touchSlider

-

-

-

-

7,4 kW

-

ED751FPB1E

iQ500

710

560

combiInduction

4

touchSlider

-

-

n

-

7,4 kW

-

EX675LXV1E NIEUW

iQ700

602

560

flexInduction

4

lightSlider

n

-

n

-

7,4 kW

n

EX651FEC1E

iQ700

602

560

flexInduction

4

touchSlider

n

-

-

-

7,4 kW

-

EX645FXC1M

iQ700

583

560

flexInduction

4

touchSlider

n

-

-

-

7,4 kW

-

EE645BPB2E

iQ500

583

560

combiInduction

4

touchControl

-

-

-

-

4,6 kW (2 fase)

-

EH675FEC1E

iQ100

602

560

powerInduction

4

touchSlider

n

-

-

-

7,4 kW

-

EH645LFE3E

iQ300

583

560

powerInduction

4

lightSlider

n

n

-

-

7,4 kW

-

EH645FFB1M

iQ300

583

560

powerInduction

4

touchSlider

-

-

-

-

7,4 kW

-

EH645BFB1E

iQ300

583

560

powerInduction

4

touchControl

-

-

-

-

7,4 kW

-

EU645BEB2E

iQ100

583

560

pureInduction

4

touchControl

-

-

-

-

4,6 kW (2 fase)

-

EU645BEF1E

iQ100

583

560

smartInduction

4

touchControl

-

-

-

-

3,7 kW (1 fase)

-

EU611BEB1E

iQ100

592

560

smartInduction

4

touchControl

-

-

-

-

3,7 kW (1 fase)

-

EI645CFB1E

iQ300

583

560

voor fornuis

4

knop fornuis

-

-

-

-

7,2 kW

-

ET645HN17E

iQ300

583

560

keramisch

4

touchControl

-

-

-

-

7,5 kW

-

ET645HF17E

iQ300

583

560

keramisch

4

touchControl

-

-

-

-

6,6 kW

-

EA645GN17

iQ300

583

560

voor fornuis

4

knop fornuis

-

-

-

-

7,8 kW

-

EP9A6SC90N

iQ500

915

850

gas

5

knoppen

-

-

-

-

-

-

EP7A6SB20N

iQ500

752

610-612

gas

5

knoppen

-

-

-

n

-

-

EP6A6HC20N

iQ500

590

560

gas

4

knoppen

-

-

-

n

-

-

EC9A5SC90N

iQ500

915

850

gas

5

knoppen

-

-

-

-

-

-

EC7A5SL90N

iQ500

750

560-562

gas

5

knoppen

-

-

-

n

-

-

EC6A5HB90N

iQ500

582

560

gas

4

knoppen

-

-

-

n

-

-

EC6A5PL90N

iQ500

582

560

gas

4

knoppen

-

-

-

n

-

-

EG6B5PB80N

iQ100

582

560

gas

4

knoppen

-

-

-

-

-

-

Vrijstaande kookplaten
EB0C5PY80N

iQ100

gas

4

knoppen

EB0C2PY80N

iQ100

gas

4

knoppen

Typenummer

iQ-serie

Breedte
apparaat
in mm

Maximale
capaciteit

Aantal
standen

Randafzuiging

climate
Control

emotion
Light

Geluidsniveau in
dB(A) re 1pW

Energieklasse

Home
Connect

n

Koken

Bediening

Afzuigkappen
LC91KWV60

NIEUW

IQ700

900

950

5

touchSlider

n

n

-

56 dB(A)

A+

LC97FQQ60

NIEUW

IQ500

900

730

5

touchControl

n

-

n

57 dB(A)

A

-

LC87KHM60 NIEUW

IQ300

800

680

4

touchControl

n

-

-

56 dB(A)

A

-

LC98BE542

IQ500

900

860

5

tiptoetsen

-

-

-

55 dB(A)

A+

-

LC98BH542

IQ500

900

860

5

tiptoetsen

-

-

-

55 dB(A)

A+

-

B

-

LC97BHM50

NIEUW

IQ300

900

710

4

touchControl

-

-

-

65 dB(A)

LC67BHM50

NIEUW

IQ300

600

720

4

touchControl

-

-

-

64 dB(A)

B

-

LC96BBC50

NIEUW

IQ100

900

590

3

druktoetsen

-

-

-

70 dB(A)

A

-

LC66BBC50

NIEUW

IQ100

600

590

3

druktoetsen

-

-

-

69 dB(A)

A

-

LC96PBC50

NIEUW

IQ100

900

600

3

druktoetsen

-

-

-

69 dB(A)

A

-

LC66PBC50

NIEUW

IQ100

600

570

3

druktoetsen

-

-

-

69 dB(A)

A

-

LI67SA530

IQ300

600

740

3

tiptoetsen

-

-

-

55 dB(A)

A

-

LI64MB520

IQ100

600

400

3

aan/uit schakelaar

-

-

-

68 dB(A)

B

-

LI64LA520

IQ100

600

400

3

aan/uit schakelaar

-

-

-

68 dB(A)

C

-

LB88574

IQ500

860

730

4

tiptoetsen

n

-

-

65 dB(A)

C

-

LB55564

IQ300

500

650

4

schuifregelaar

-

-

-

59 dB(A)

D

-

LU63LCC50

IQ100

600

260

3

druktoetsen

-

-

-

72 dB(A)

D

-

LU63LCC20

IQ100

600

260

3

druktoetsen

-

-

-

72 dB(A)

D

-
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iQ700 Bakovens met magnetron
iQ700 bakoven met magnetron en
pulseSteam

varioSpeed

pulseSteam

iQ700 bakoven met magnetron
Home Connect

activeClean®

varioSpeed

HN678G4S1

€ 2799,-

iQ700 bakoven met magnetron

activeClean®

varioSpeed

HM676G0S6

€ 2199,-

activeClean®

HM636GNS1

€ 1899,-

Verwarmingssystemen en functies:
• varioSpeed bakoven met magnetron met 15
verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht
Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en
bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart,
Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill,
Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen,
Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden
• Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
• Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter
techniek
• Aanvullende verwarmingssystemen met stoom:
regenereren, gistdeeg laten rijzen
• Externe stoomopwekking
• cookControl Plus

Verwarmingssystemen en functies:
• varioSpeed bakoven met magnetron en Home
Connect met 13 verwarmingssystemen:
4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en
bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte
Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill,
Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam
garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
• Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
• Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter
techniek
• Home Connect via WLAN (bediening en
monitoring op afstand)
• cookControl Plus

Verwarmingssystemen en functies:
• varioSpeed bakoven met magnetron met 13
verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht
Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en
bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart,
Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill,
Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen
borden, Warmhouden
• Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
• Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter
techniek
• cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 67 liter
• Inhoud waterreservoir: 1 liter
• 5,7“ TFT-TouchdisplayPlus
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• Kerntemperatuurmeter (3-punts)
• Baksensor
• Multi LED verlichting
• Klapdeur met softMove

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 67 liter
• 3,7“ TFT-Touchdisplay
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• LED verlichting
• Klapdeur met softMove

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 67 liter
• 3,7“ TFT-Touchdisplay
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• LED verlichting
• Klapdeur met softMove

Reiniging:
• activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Vlakke glazen magnetron binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Vlakke glazen magnetron binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Vlakke glazen magnetron binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40°C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:
• 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster,
1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster,
1 x Universele braadslede

Toebehoren
• 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster,
1 x Universele braadslede

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW

EAN

4242003658789

EAN

4242003739952

EAN

4242003671894
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iQ700 bakoven met magnetron

varioSpeed

iQ700 Bakovens met stoom
iQ700 bakoven met stoom
Home Connect

ecoClean

fullSteam

HM633GNS1

€ 1799,-

ecoClean Plus

Kerntemperatuurmeter

iQ700 bakoven met stoom

Energie

HS658GXS6

fullSteam

€ 2499,-

ecoClean

Energie

HS636GDS1

€ 1899,-

Verwarmingssystemen en functies:
• varioSpeed bakoven met magnetron met 10
verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht
Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en
bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart,
Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill,
Pizzastand
• Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
• Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter
techniek
• cookControl

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met stoom en Home Connect met 15
verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht
Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en
bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart,
Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill,
Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen,
Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden
• Aanvullende verwarmingssystemen met stoom:
stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen,
ontdooien
• Externe stoomopwekking
• Home Connect via WLAN (bediening en
monitoring op afstand)
• cookControl Plus

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met stoom met 13 verwarmingssystemen:
4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en
bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte
Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill,
Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam
garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
• Aanvullende verwarmingssystemen met stoom:
stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen,
ontdooien
• Externe stoomopwekking
• cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 67 liter
• 2,8“ TFT-Display met tiptoetsen
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• LED verlichting
• Klapdeur met softMove

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 71 liter
• Inhoud waterreservoir: 1 liter
• 5,7“ TFT-TouchdisplayPlus
• Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
• Kerntemperatuurmeter (3-punts)
• Baksensor
• Multi LED verlichting
• Klapdeur met softMove

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 71 liter
• Inhoud waterreservoir: 1 liter
• 3,7“ TFT-Touchdisplay
• Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
• Kerntemperatuurmeter (3-punts)
• LED verlichting
• Klapdeur met softMove

Reiniging:
• ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Vlakke glazen magnetron binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• ecoClean Plus: zelfreinigende katalytische
achterwand, zijwanden en plafond
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Telescooprails 1-voudig

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Telescooprails 3-voudig

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Toebehoren
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Toebehoren
• 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Stoomreservoir met
gaatjes formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes
formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes
formaat S, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede

Toebehoren
• 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Stoomreservoir met
gaatjes formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes
formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes
formaat S, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A+

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A+

EAN

4242003671887

EAN

4242003672273

EAN

Koken

iQ700 Bakoven met magnetron

4242003658314
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iQ700 Bakovens
iQ700 bakoven met pulseSteam

pulseSteam

activeClean®

iQ700 bakoven
Home Connect

Energie

activeClean®

HR675GBS1

€ 1699,-

iQ700 bakoven

Energie

activeClean®

HB676G5S6

€ 1599,-

Energie

HB673GBS1

€ 1249,-

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met pulseSteam met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onderen bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte
Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill,
Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam
garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
• Aanvullende verwarmingssystemen met stoom:
regenereren, gistdeeg laten rijzen
• Externe stoomopwekking
• cookControl

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met Home Connect met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onderen bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte
Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill,
Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam
garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
• Home Connect via WLAN (bediening en
monitoring op afstand)
• cookControl Plus

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 10 verwarmingssystemen:
4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en
bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte
Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill,
Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand
• cookControl

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• Inhoud waterreservoir: 1 liter
• Indicatie leeg waterreservoir
• 2,8“ TFT-Display met tiptoetsen
• Temperatuurregeling 30 °C - 275 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur met softMove

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 71 liter
• 3,7“ TFT-Touchdisplay
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur met softMove

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• 2,8“ TFT-Display met tiptoetsen
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur met softMove

Reiniging:
• activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Telescooprails 3-voudig, pyrolysebestendig

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Toebehoren:
• 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster,
1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster,
1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A+

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A+

EAN

4242003786369

EAN

4242003739983

EAN

4242003658130
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iQ700 Bakovens
iQ700 bakoven

ecoClean

iQ700 bakoven

Energie

Energie

HB636GBS1

€ 1199,-

HB633GBS1

€ 1049,-

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven ecoClean met 10 verwarmingssystemen:
4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en
bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte
Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill,
Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• 3,7“ TFT-Touchdisplay
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur met softMove

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• 2,8“ TFT-Display met tiptoetsen
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur met softMove

Reiniging:
• ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A+

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A+

EAN

4242003672402

Koken

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 13 verwarmingssystemen:
4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en
bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte
Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill,
Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam
garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
• cookControl Plus

EAN

4242003672365
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iQ500 Bakovens
iQ500 bakoven

activeClean®

iQ500 bakoven

Energie

HB578A0S0

ecoClean

NIEUW

€ 1169,-

iQ500 bakoven

Energie

HB556ABS0

activeClean®

NIEUW

€ 899,-

Energie

HB378G0S0

NIEUW

€ 1169,-

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 9 verwarmingssystemen: Hetelucht
mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte,
Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill,
Grootvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen
• cookControl

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 7 verwarmingssystemen:
Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en
bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill,
Grootvlakgrill, Pizzastand
• cookControl

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 9 verwarmingssystemen: Hetelucht
mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte,
Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill,
Grootvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen
• cookControl

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 71 liter
• LCD display
• lightControl: intuïtieve draaiknoppen met
verlichting
• Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 71 liter
• LCD display
• lightControl: intuïtieve draaiknoppen met
verlichting
• Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 71 liter
• LCD display
• Verzinkbare draaiknoppen
• Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur met softClose

Reiniging:
• activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem
• Ovenruimte: graniet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand,
zijwanden en plafond
• Ovenruimte: graniet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem
• Ovenruimte: graniet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:
• varioClip telescooprails 1-voudig

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Telescooprails achteraf uit te rusten

Inhangroosters / uittreksysteem:
• varioClip telescooprails 1-voudig

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A

EAN

4242003799413

EAN

4242003799307

EAN

4242003799093
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iQ500 Bakovens

iQ300 bakoven

ecoClean Plus

iQ500 bakoven

Energie

HB356G0S0

ecoClean

NIEUW

€ 969,-

iQ300 bakoven

Energie

HB337A0S0

ecoClean

NIEUW

€ 879,-

Energie

HB334ABS0

NIEUW

€ 679,-

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 7 verwarmingssystemen:
Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en
bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill,
Grootvlakgrill, Pizzastand
• cookControl

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 7 verwarmingssystemen:
Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en
bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill,
Grootvlakgrill, Pizzastand
• cookControl

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 7 verwarmingssystemen:
Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en
bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill,
Grootvlakgrill, Pizzastand

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 71 liter
• LCD display
• Verzinkbare draaiknoppen
• Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur met softClose

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 71 liter
• LCD display
• Verzinkbare draaiknoppen
• Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 71 liter
• LED display
• Verzinkbare draaiknoppen
• Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur

Reiniging:
• ecoClean Plus: zelfreinigende katalytische
achterwand, zijwanden en plafond
• Ovenruimte: graniet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
• Ovenruimte: graniet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
• Ovenruimte: graniet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:
• varioClip telescooprails 1-voudig

Inhangroosters / uittreksysteem:
• varioClip telescooprails 1-voudig

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Telescooprails achteraf uit te rusten

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede,
1 x Geëmailleerde moussakapan

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A

EAN

4242003799055

EAN

4242003799031

EAN

Koken

iQ500 bakoven

4242003802694
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iQ700 Compacte bakovens met magnetron
iQ700 compacte bakoven met magnetron
en pulseSteam

varioSpeed

pulseSteam

activeClean®

iQ700 compacte bakoven met magnetron
Home Connect

varioSpeed

CN678G4S1

€ 2399,-

activeClean®

iQ700 compacte bakoven met magnetron

varioSpeed

CM676G0S6

€ 1899,-

ecoClean Plus

CM656NBS1

€ 1599,-

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte varioSpeed bakoven m. magnetron
met 15 verwarmingssystemen: 4D hetelucht,
Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onderen bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart,
Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill,
Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen,
Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden
• Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
• Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter
techniek
• Aanvullende verwarmingssystemen met stoom:
regenereren, gistdeeg laten rijzen
• Externe stoomopwekking
• cookControl Plus

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte varioSpeed oven met magnetron en
Home Connect met 13 verwarmingssystemen:
4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en
bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte
Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill,
Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam
garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
• Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
• Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter
techniek
• Home Connect via WLAN (bediening en
monitoring op afstand)
• cookControl Plus

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte varioSpeed bakoven met magnetron
met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht,
Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onderen bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart,
Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill,
Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen
borden, Warmhouden
• Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
• Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter
techniek
• cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 45 liter
• Inhoud waterreservoir: 1 liter
• 5,7“ TFT-TouchdisplayPlus
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• Kerntemperatuurmeter (3-punts)
• Baksensor
• LED verlichting
• Klapdeur met softMove

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 45 liter
• 3,7“ TFT-Touchdisplay
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• LED verlichting
• Klapdeur met softMove

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 45 liter
• 3,7“ TFT-Touchdisplay
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• LED verlichting
• Klapdeur met softMove

Reiniging:
• activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Vlakke glazen magnetron binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Vlakke glazen magnetron binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand,
zijwanden en plafond
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Vlakke glazen magnetron binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Telescooprails 1-voudig

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Telescooprails 1-voudig

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:
• 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster,
1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Toebehoren
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW

EAN

4242003658390

EAN

4242003739976

EAN

4242003671344
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iQ700 Compacte bakoven

iQ500 compacte combi-magnetron
met stoom

iQ500 compacte combi-magnetron

iQ700 compacte bakoven met stoom
Home Connect

Magnetron

Magnetron

fullSteam

fullSteam

CP565AGS0

NIEUW

€ 1399,-

CM585AMS0

NIEUW

€ 899,-

ecoClean Plus

Energie

CS658GRS6

€ 2099,-

Magnetron en functies:
• Compacte combi-magnetron met stoom en
hetelucht
• Verwarmingssystemen: magnetron, 100% stoom,
hetelucht Circulatiegrill, Grootvlakgrill
• Max. vermogen: 1000 W | 5 magnetronstanden
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.)
• Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W,
600 W te combineren
• 4 ontdooi-en 26 kookprogramma’s
• 3 stoomstanden
• Externe stoomopwekking
• cookControl

Magnetron en functies:
• Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.)
• Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W,
600 W te combineren
• 4 ontdooi-en 3 kookprogramma’s met de
magnetronfunctie, 8 programma’s voor de
combinatiefunctie
• cookControl

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte bakoven met stoom en HC met
15 verwarmingssystemen: 4D hetelucht,
Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onderen bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart,
Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill,
Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen,
Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden
• Aanvullende verwarmingssystemen met stoom:
stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen,
ontdooien
• Externe stoomopwekking
• cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 36 liter
• Inhoud waterreservoir: 0,8 liter
• LCD display
• lightControl: intuitieve draaiknoppen met
verlichting
• Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
• LED verlichting
• Klapdeur

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 44 liter
• LCD display
• lightControl: intuitieve draaiknoppen met
verlichting
• Temperatuurregeling van 40 °C - 230 °C
• LED verlichting
• Metalen draaiplateau Ø 36 cm
• Klapdeur

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 47 liter
• Inhoud waterreservoir: 1 liter
• 5,7“ TFT-TouchdisplayPlus
• Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
• Kerntemperatuurmeter (3-punts)
• Baksensor
• LED verlichting
• Klapdeur met softMove

Reiniging:
• Binnenruimte: roestvrij staal
• Ontkalkingsprogramma

Reiniging:
• Binnenruimte: roestvrij staal

Reiniging:
• ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand,
zijwanden en plafond
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Koken

iQ500 Compacte combi-magnetrons (met stoom)

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:
• 1 x rooster, 1 x Glazen braadslede

Toebehoren:
• 1 x Hoog rooster, 1 x Vlak rooster, 1 x Draaiplateau

Toebehoren
• 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S,
1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL,
1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S,
1 x Rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-452 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,1 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-452 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,35 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,3 kW
• Energieklasse: A+

EAN

4242003803912

EAN

4242003805336

EAN

4242003671474
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iQ700 Compacte bakovens
iQ700 compacte bakoven met stoom

fullSteam

ecoClean

Energie

iQ700 compacte bakoven

activeClean®

CS636GBS1

€ 1649,-

iQ700 compacte bakoven

Energie

ecoClean

CB675GBS1

€ 1249,-

Energie

CB635GBS1

€ 1049,-

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte bakoven met stoom met 13 verwarmingsystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onderen bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte
Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill,
Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam
garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
• Aanvullende verwarmingssystemen met stoom:
stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen,
ontdooien
• Externe stoomopwekking
• cookControl Plus

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen:
4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en
bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte
Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill,
Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam
garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
• cookControl

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen:
4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en
bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte
Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill,
Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam
garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
• cookControl

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 47 liter
• Inhoud waterreservoir: 1 liter
• 3,7“ TFT-Touchdisplay
• Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
• LED verlichting
• Klapdeur met softMove

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 47 liter
• 2,8“ TFT-Display met tiptoetsen
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur met softMove

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 47 liter
• 2,8“ TFT-Display met tiptoetsen
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur met softMove

Reiniging:
• ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Toebehoren:
• 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S,
1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL,
1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S,
1 x Rooster, 1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Toebehoren
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,3 kW
• Energieklasse: A+

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3 kW
• Energieklasse: A+

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3 kW
• Energieklasse: A+

EAN

4242003671412

EAN

4242003672358

EAN

4242003672341
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iQ700 Espresso volautomaat
iQ700 compacte espresso volautomaat
Home Connect

creamCleaner

iQ700 Warmhoudlade

iQ500 Warmhoudlade

iQ700 Warmhoudlade

iQ500 Warmhoudlade

silentCeram
Drive

CT636LES6

€ 2699,-

BI630CNS1

€ 649,-

BI510CNR0

NIEUW

€ 599,-

Verwarmingssystemen en functies:
• Geschikt voor: voorverwarmen van serviesgoed
- warmhouden van gerechten en dranken ontdooien van gerechten - laten rijzen van deeg
- langzaam garen
• Verwarming door hardglazen bodem met
geïntegreerd verwarmingselement

Verwarmingssystemen en functies:
• Geschikt voor: voorverwarmen van serviesgoed,
warmhouden van gerechten en dranken,
ontdooien van gerechten, laten rijzen van deeg

Comfort / Zekerheid:
• 3,7” TFT kleurendisplay met interactief menu
• My Coffee functie: Bewaar 8 favoriete voorkeuren
• Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te
verstellen
• oneTouch DoubleCup: Twee kopjes tegelijk bereiden
• Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir met 2,4 l
inhoud vergemakkelijkt het vullen. De maalunit past
zich automatisch aan de bonenvariant aan.
• creamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met
perfect fijn melkschuim
• Minimalisering van de opwarmtijd:
de snelste eerste kop
• Water-, melk- en bonen containers zijn gemakkelijk
toegankelijk achter de draaideur
• Bonenreservoir met aroma deksel (500 gram)

Comfort / Zekerheid:
• Belading tot 25 kg
• Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden
(26 cm)
• Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30 °C - 80 °C
(temperatuur glasoppervlak)

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 23 liter
• Belading tot 15 kg
• Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden
(26 cm)
• Traploze temperatuurregeling: ca. 40 °C - 80 °C

Reiniging:
• Binnenruimte: roestvrij staal

Reiniging:
• Binnenruimte: roestvrij staal

Reiniging:
• Uitneembare zetgroep
• Volautomatische stoomreiniging melksysteem
• Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen
• calc’nClean: automatisch reinigings- en
ontkalkingsprogramma

Uittreksysteem:
• Volledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders

Uittreksysteem:
• Volledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
140 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 0,81 kW
• Geschikt voor inbouwcombinaties met iQ700
compacte ovens/magnetrons in 60 cm nis

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
140 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 0,81 kW
• Geschikt voor inbouwcombinaties met iQ500
compacte ovens/magnetrons in 60 cm nis

EAN

EAN

Koken

Verwarmingssystemen en functies:
• Innovatief sensoFlow System - opwarmingssysteem
garandeert een constante bereidingstemperatuur
• Optimale aandrukkracht voor de koffiemaling
• One-touch functie voor “My Coffee”, Cappucino,
koffiebereidingen met melk, Latte Machiato
• aromaDouble Shot, voor extra sterke koffie met
volledig behoud van aroma’s
• Watertemperatuur individueel instelbaar
• Waterfilter geintegreerd Intenza waterfilter
• Home Connect via WLAN (bediening op afstand)

Toebehoren:
• 1 x maatlepel, 1 x waterfilterpatroon, 1 x testband,
1 x melkreservoir, 9 x montageschroeven

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
449 x 558 x 354 mm
• Aansluitwaarde: 1,6 kW
• Pompdruksysteem: 19 bar

EAN

4242003703595

4242003676561

4242003803844
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Inbouwfornuis 60 cm met kookplaat
iQ500 inbouwfornuis

iQ300 inductiekookplaat voor
inbouwfornuis

Energie

Breedte

60
cm

HE517ABS1

NIEUW

€ 819,-

powerInduction

EI645CFB1E

€ 849,-

Verwarmingssystemen en functies:
• Inbouwfornuis voor inductiekookplaat met
7 verwarmingssystemen: Hetelucht mild,
3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte,
Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill,
Pizzastand
• cookControl10
• Uitsluitend te combineren met inductiekookplaat
EI645CFB1E

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 180 mm, 280 mm / 1.8 kW, 2.0 kW
(met powerBoost 3.1 kW, 3.7 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met powerBoost 2.2 kW)
• 1 bij te schakelen braadzone
• 17 Vermogensstanden
• Uitsluitend te combineren met inbouwfornuis
HE517ABS1

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 71 liter
• Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur

Comfort / Zekerheid:
• Polyvalente Touch
• Digitaal LED display met kookstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• reStart functie
• quickStart functie
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling

Reiniging:
• Ovenruimte: titaangrijs glansemail
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 50 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Design:
• Vlaklijst-design

Toebehoren
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 11.4 kW (incl. aansluitwaarde
inductiekookplaat)
• Energieklasse: A

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
55 x 560 x 490-500 mm
• Minimale werkbladdikte: 30 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN

EAN

4242003799796

4242003691854
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Inbouwfornuis 60 cm met kookplaat
iQ500 inbouwfornuis

iQ300 inductiekookplaat voor
inbouwfornuis

Energie

Breedte

60
cm

HE517ABS0

NIEUW

€ 819,-

EA645GN17

€ 429,-

Verwarmingssystemen en functies:
• Inbouwfornuis voor keramische kookplaat
met 7 verwarmingssystemen: Hetelucht mild,
3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte,
Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill,
Pizzastand
• cookControl10
• Uitsluitend te combineren met keramische
kookplaat EA645GN17

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde kookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 2 kW
- Linksachter: Ø 170 mm, 265 mm / 1.6 kW, 2.4 kW
- Rechtsvoor: Ø 145 mm, 210 mm / 1 kW, 2.2 kW
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
• 1 Variabele kookzone
• 1 Bij te schakelen braadzone
• Uitsluitend te combineren met inbouwfornuis
HE517ABS0

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 71 liter
• Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
• kinderbeveiliging
• Klapdeur

Comfort / Zekerheid:
• Draaiknoppen op het fornuis
• 4-Voudige restwarmte-aanduiding

Koken

Reiniging:
• Ovenruimte: titaangrijs glansemail
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 50 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Design:
• Vlaklijst-design

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 11.4 kW (incl. aansluitwaarde
keramische kookplaat)
• Energieklasse: A

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
43 x 560 x 490-500 mm
• Minimale werkbladdikte: 20 mm
• Aansluitwaarde: 7,8 kW

EAN

EAN

4242003799772

4242003611845
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Vrijstaande fornuizen
iQ300 vrijstaand elektrisch fornuis, wit

iQ300 vrijstaand gas-elektro fornuis, rvs

iQ100 vrijstaand gas-elektro fornuis, wit

Energie

Energie

Energie

HA724220

€ 599,-

HX74U538N

€ 649,-

HX745235N

€ 529,-

Verwarmingssystemen en functies:
• Universeel PLUS oven
• 8 Ovensystemen: Onder- en bovenwarmte,
Onderwarmte, 3D hetelucht Plus, Circulatiegrill,
Vario grootvlakgrill, Vario kleinvlakgrill, Pizzastand,
Ontdooien
• Snel voorverwarmen

Verwarmingssystemen en functies:
• Universeel PLUS oven
• 8 Ovensystemen: Onder- en bovenwarmte,
Onderwarmte, 3D hetelucht plus, Circulatiegrill,
Vario grootvlakgrill, Vario kleinvlakgrill, Ontdooien,
Pizzastand
• Automatisch snel voorverwarmen

Verwarmingssystemen en functies:
• Universeel PLUS oven
• 8 Ovensystemen: Onder- en bovenwarmte,
Onderwarmte, 3D hetelucht plus, Circulatiegrill,
Vario grootvlakgrill, Vario kleinvlakgrill, Ontdooien,
Pizzastand
• Automatisch snel voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:
• Extra grote ovenruimte: 66 liter
• Verzinkbare draaiknoppen
• Binnenverlichting
• Keramische kookplaat
• 4 HighSpeed kookzones, waarvan 1 variabele
kookzone en 1 uitbreidbare braadzone
- Linksvoor: Normale kookzone 1.8 kW
- Linksachter: Bij te schakelen braadzone 1.6 kW,
2.4 kW
- Rechtsvoor: Variabele kookzone 0.75 kW, 2.2 kW
- Rechtsachter: Normale kookzone 1.2 kW
• Opberglade in sokkel
• Klapdeur

Comfort / Zekerheid:
• Extra grote ovenruimte: 66 liter
• Elektronische klok
• Binnenverlichting
• Gaskookgedeelte:
- Linksvoor: Wokbrander 4 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
- Rechtsachter: Wokbrander 3.5 kW
• Geïntegreerde vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging: “geen vlam, geen
gas!”
• Mat zwarte gietijzeren pannendragers
• Glazen sierdeksel
• Opberglade in sokkel
• Klapdeur met softClose

Comfort / Zekerheid:
• Extra grote ovenruimte: 66 liter
• Elektronische klok
• Binnenverlichting
• Gaskookgedeelte:
- Linksvoor: Sterkbrander 3 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1.7 kW
- Rechtsachter: Sudderbrander 1 kW
• Geïntegreerde vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging: “geen vlam, geen
gas!”
• Mat zwarte gietijzeren pannendragers
• Glazen sierdeksel
• Opberglade in sokkel
• Klapdeur met softClose

Reiniging:
• Titaangrijs glansemail
• Achterwand met katalytische reiniging
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• Titaangrijs glansemail
• Achterwand met katalytische reiniging
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• Titaangrijs glansemail
• Achterwand met katalytische reiniging
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Uittreksysteem:
• Uitneembare inhangroosters
• Geschikt voor toepassing van telescooprails

Uittreksysteem:
• Uitneembare inhangroosters
• Geschikt voor toepassing van telescooprails

Uittreksysteem:
• Uitneembare inhangroosters
• Geschikt voor toepassing van telescooprails

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 850 x 600 x 600 mm
• Aansluitwaarde: 10,9 kW
• Energieklasse: A

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 850 x 600 x 600 mm
• Aardgasuitvoering (25 mbar)
• Energieklasse: A

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 850 x 600 x 600 mm
• Aardgasuitvoering (25 mbar)
• Energieklasse: A

EAN

EAN

EAN

4242003699737

4242003753132

4242003737453
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Vrijstaande fornuizen
iQ100 vrijstaand gas-elektro fornuis,
rvs of wit

iQ100 vrijstaand gas-elektro fornuis, wit

iQ100 vrijstaand gas-elektro fornuis,
rvs of wit

Energie

Energie

Energie

€ 509,€ 479,-

HX725220N

€ 449,-

HX423510N RVS
HX423210N WIT

€ 429,€ 399,-

Verwarmingssystemen en functies:
• Universeel PLUS oven
• 8 Ovensystemen: Onder- en bovenwarmte,
Onderwarmte, 3D hetelucht plus, Circulatiegrill,
Vario grootvlakgrill, Vario kleinvlakgrill, Ontdooien,
Pizzastand
• Automatisch snel voorverwarmen

Verwarmingssystemen en functies:
• Universeel PLUS oven
• 8 Ovensystemen: Onder- en bovenwarmte,
Onderwarmte, 3D hetelucht plus, Circulatiegrill,
Vario grootvlakgrill, Vario kleinvlakgrill, Ontdooien,
Pizzastand
• Snel voorverwarmen

Verwarmingssystemen en functies:
• Conventionele oven
• 4 Ovensystemen: Onder- en bovenwarmte,
Onderwarmte, Vario grootvlakgrill, Vario
kleinvlakgrill

Comfort / Zekerheid:
• Extra grote ovenruimte: 66 liter
• Elektronische klok
• Binnenverlichting
• Gaskookgedeelte:
- Linksvoor: Sterkbrander 3 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1.7 kW
- Rechtsachter: Sudderbrander 1 kW
• Geïntegreerde vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging: “geen vlam, geen
gas!”
• Geëmailleerde pannendragers
• Glazen sierdeksel
• Opberglade in sokkel
• Klapdeur

Comfort / Zekerheid:
• Extra grote ovenruimte: 66 liter
• Binnenverlichting
• Gaskookgedeelte:
- Linksvoor: Sterkbrander 3 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1.7 kW
- Rechtsachter: Sudderbrander 1 kW
• Geïntegreerde vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging: “geen vlam, geen
gas!”
• Geëmailleerde pannendragers
• Glazen sierdeksel
• Opberglade in sokkel
• Klapdeur

Comfort / Zekerheid:
• Extra grote ovenruimte: 71 liter
• Binnenverlichting
• Gaskookgedeelte:
- Linksvoor: Sterkbrander 3 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1.7 kW
- Rechtsachter: Sudderbrander 1 kW
• Elektrische vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging: “geen vlam, geen
gas!”
• Geëmailleerde pannendragers
• Glazen sierdeksel
• Opberglade in sokkel
• Klapdeur

Reiniging:
• Titaangrijs glansemail
• Achterwand met katalytische reiniging
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• Titaangrijs glansemail
• Achterwand met katalytische reiniging
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• Titaangrijs glansemail
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Uittreksysteem:
• Uitneembare inhangroosters
• Geschikt voor toepassing van telescooprails

Uittreksysteem:
• Uitneembare inhangroosters
• Geschikt voor toepassing van telescooprails

Uittreksysteem
• Uitneembare inhangroosters

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 850 x 600 x 600 mm
• Aardgasuitvoering (25 mbar)
• Energieklasse: A

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 850 x 600 x 600 mm
• Aardgasuitvoering (25 mbar)
• Energieklasse: A

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 850 x 600 x 600 mm
• Aardgasuitvoering (25 mbar)
• Energieklasse: A

EAN HX745521N
EAN HX745221N

EAN

EAN HX423510N
EAN HX423210N

4242003737439
4242003700792

4242003700327

Koken

HX745521N RVS
HX745221N WIT

4242003736937
4242003700273
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Vrijstaande magnetrons

Vrijstaande kookplaten

iQ100 vrijstaande magnetron met grill, rvs

iQ100 vrijstaande magnetron, rvs of wit

Magnetron

Magnetron

HF15G541

€ 229,-

HF12M540 RVS
HF12M240 WIT

€ 149,€ 129,-

iQ100 vrijstaande gaskookplaat, rvs of wit

EB0C5PY80N RVS
EB0C2PY80N WIT

€ 229,€ 189,-

Magnetron en functies:
• Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.
• Grill combineerbaar met 3 magnetronvermogens
360/180/90 W
• cookControl: 8 automatische programma’s

Magnetron en functies:
• Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.

Algemene informatie:
• 4 Gasbranders:
- Linksvoor: Sterkbrander 3 kW
(afhankelijk van soort gas)
- Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
(afhankelijk van soort gas)
- Rechtsachter: Normaalbrander 1.7 kW
(afhankelijk van soort gas)
- Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
(afhankelijk van soort gas)

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 17 liter
• Bediening met tiptoetsen en te verzinken draaiknop
• Glazen draaiplateau Ø 24,5 cm
• Dagtijdaanduiding
• Memory functie voor 1 veel voorkomende
instelling(en)
• Gewichtsautomaat met 4 ontdooiprogramma’s
• Gewichtsautomaat met 3 bereidingsprogramma’s
• Gewichtsautomaat met 1 gecombineerde
programma’s

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 17 liter
• Bediening aan de rechter zijkant met draaiknoppen
• Glazen draaiplateau Ø 24,5 cm
• Tijdschakelaar tot 60 minuten met automatische
uitschakeling
• Binnenverlichting in ovenruimte

Comfort / Zekerheid:
• Geintegreerde vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging: “geen vlam,
geen gas!”
• Geëmailleerde pannendragers
• Glazen sierdeksel

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 290 x 461 x 351 mm
• Aansluitwaarde 1,27 kW
• Geschikt voor onderbouw

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 103 x 580 x 510 mm
• Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN HF12M540
EAN HF12M240

EAN EB0C5PY80N
EAN EB0C2PY80N

Toebehoren
1x Rooster

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd): 290 x 461 x 351 mm
• Aansluitwaarde 1,27 kW

EAN

4242003430569

4242003376867
4242003376850

4242003683866
4242003683927
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Inductiekookplaten

90
cm
Breedte

iQ700 flexInduction, Dual lightSlider,
facet-design, Home Connect, breedte 90 cm

90
cm
flexInduction

dual
lightSlider

EX975LXC1E

Breedte

€ 2299,-

iQ700 flexInduction, touchSlider,
U-facet design, breedte 80 cm

80
cm
flexInduction

EX975LVV1E

dual
lightSlider

cookConnect
system

NIEUW

Breedte

€ 2349,-

flexInduction

touchSlider

EX851FVC1E

€ 1649,-

Algemene informatie:
• 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Links: 1x 400x240 mm / 3.3 kW
(met PowerBoost 3.7 kW) of 2x 200x240 mm /
2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- Midden: 1x 300x240 mm / 2.6 kW
(met PowerBoost 3.7 kW)
- Rechts: 1x 400x240 mm / 3.3 kW
(met PowerBoost 3.7 kW) of 2x 200x240 mm /
2.2 kW (met PowerBoost) 3.7 kW)
• 3 flexZones
• 17 Vermogensstanden

Algemene informatie:
• 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Links: 1x 400x230 mm / 3.3 kW
(met powerBoost 3.7 kW) of 2x 200x230 mm /
2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW);
- Midden: Ø 210, 260, 320 mm / 2.2 kW, 2.6 kW,
3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- Rechts: 1x 400x230 mm / 3.3 kW
(met powerBoost 3.7 kW) of 2x 200x230 mm /
2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
• 1 Driekrings kookzone, 2 flexZones
• 1 Variabele kookzone met extra veel vermogen:
5,5 kW powerBoost
• 17 Vermogensstanden
• Home Connect: monitoring en aanpassen
instellingen op afstand met de Home Connect App.
• cookConnect: bedienen van een cookConnectgeschikte afzuigkap

Algemene informatie:
• 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met powerBoost 2.2 kW)
- Midden: Ø 240 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- Rechts: 1 x 400 x 210 mm / 3.3 kW
(met powerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 200x210 mm /
2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
• 1 flexZone
• 17 Vermogensstanden

Design:
• Facet-design
• Te combineren met glaskeramische kookplaten met
facet-design

Design:
• Facet-design
• Te combineren met glaskeramische kookplaten met
facet-design

Design:
• U-facet design

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
• panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw
braadpan

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
• panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw
braadpan

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:
• Dual lightSlider
• Digitaal LED display met kookstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker, count-up timer
• braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw
gerecht kan nooit meer aanbakken!
• powerMove
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling

Comfort / Zekerheid:
• Dual lightSlider
• Digitaal LED display met kookstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker, count-up timer
• braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw
gerecht kan nooit meer aanbakken!
• powerMove
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling

Comfort / Zekerheid:
• touchSlider (monoSlider)
• Digitaal LED display met kookstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• braadSensor met 4 temperatuurstanden
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 880 x 490-500 mm
• Minimale werkbladdikte: 30 mm
• Aansluitwaarde: 11,1 kW
• Aansluitsnoer: 1,1 m

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 880 x 490-500 mm
• Minimale werkbladdikte: 30 mm
• Aansluitwaarde: 11,1 kW
• Aansluitsnoer: 1,1 m

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 750 x 490-500 mm
• Minimale werkbladdikte: 30 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW
• Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN

4242003692301

EAN

4242003759783

EAN

Koken

iQ700 flexInduction, Dual lightSlider,
facet-design, breedte 90 cm

4242003716991
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Inductiekookplaten
iQ500 combiInduction, touchSlider,
vlaklijst-design, breedte 80 cm

iQ100 powerInduction, touchSlider,
vlaklijst-design, breedte 80 cm

80
cm
Breedte

iQ500 combiInduction, touchSlider,
U-facet design, breedte 70 cm

80
cm
combiInduction

touchSlider

ED845FWB1E

Breedte

€ 1449,-

70
cm
powerInduction

touchSlider

EH845FVB1E

Breedte

€ 1249,-

combiInduction

touchSlider

ED751FPB1E

€ 1149,-

Algemene informatie:
• 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met PowerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met PowerBoost 3.1 kW)
- Midden: Ø 240 mm / 2.2 kW
(met PowerBoost 3.7 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met PowerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met PowerBoost 3.7 kW)
• 1 combiZone
• 17 Vermogensstanden

Algemene informatie:
• 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met PowerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met PowerBoost 2.2 kW)
- Midden: Ø 240 mm / 2.2 kW
(met PowerBoost 3.7 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met PowerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met PowerBoost 2.2 kW)
• 17 Vermogensstanden

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met powerBoost 2.2 kW)
• 1 combiZone
• 17 Vermogensstanden

Design:
• Vlaklijst-design

Design:
• Vlaklijst-design

Design:
• U-facet design

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:
• touchSlider (monoSlider)
• Digitaal LED display met kookstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• powerMove (2 standen)
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling

Comfort / Zekerheid:
• touchSlider (monoSlider)
• Digitaal LED display met kookstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling

Comfort / Zekerheid:
• touchSlider (monoSlider)
• Digitaal LED display met kookstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• powerMove (2 standen)
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
55 x 780 x 500 mm
• Minimale werkbladdikte: 30 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW
• Aansluitsnoer: 1,1 m

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
55 x 780 x 500 mm
• Minimale werkbladdikte: 30 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW
• Aansluitsnoer: 1,1 m

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 560 x 490-500 mm
• Minimale werkbladdikte: 30 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW
• Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN

4242003715956

EAN

4242003716373

EAN

4242003792438
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Inductiekookplaten

60
cm
Breedte

iQ700 flexInduction, touchSlider,
U-facet design, breedte 60 cm

iQ700 flexInduction, touchSlider,
vlaklijst-design, breedte 60 cm

60
cm
flexInduction

EX675LXV1E

dual
lightSlider

cookConnect
system

NIEUW

Breedte

€ 1799,-

60
cm
flexInduction

touchSlider

EX651FEC1E

Breedte

€ 1299,-

flexInduction

touchSlider

EX645FXC1M

€ 1249,-

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Links: 1 x Ø 380x240 mm / 3.3 kW
(met PowerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm /
2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- Rechts: 1 x Ø 380x240 mm / 3.3 kW
(met PowerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm /
2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
• 2 flexZones
• 17 Vermogensstanden
• Home Connect: monitoring en aanpassen
instellingen op afstand met de Home Connect App.
• cookConnect: bedienen van een cookConnectgeschikte afzuigkap

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Links: 1x Ø 400 x 240 mm / 3.3 kW
(met powerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 200 mm /
2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met powerBoost 2.2 kW)
• 1 flexZone
• 17 Vermogensstanden

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Links: 1 x Ø 380x240 mm / 3.3 kW
(met powerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm /
2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- Rechts: 1 x Ø 380x240 mm / 3.3 kW
(met powerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm /
2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)• 2 flexZones
• 17 Vermogensstanden

Design:
• Facet-design
• Te combineren met glaskeramische kookplaten met
facet-design

Design:
• U-facet design

Design:
• Vlaklijst-design

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
• panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw
braadpan

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:
• Dual lightSlider
• Digitaal LED display met kookstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker, count-up timer
• braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw
gerecht kan nooit meer aanbakken!
• powerMove
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling

Comfort / Zekerheid:
• touchSlider (monoSlider)
• Digitaal LED display met kookstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• braadSensor met 4 temperatuurstanden
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling

Comfort / Zekerheid:
• touchSlider (monoSlider)
• Digitaal LED display met kookstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• braadSensor met 4 temperatuurstanden
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling

Technische specificaties:
• Inbouwmaten: (hxbxd):
51 x 560 x 490 mm
• Minimale werkbladdikte: 30 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW
• Aansluitsnoer: 1,1 m

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 560 x 490-500 mm
• Minimale werkbladdikte: 30 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW
• Aansluitsnoer: 1,1 m

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
55 x 560 x 490-500 mm
• Minimale werkbladdikte: 30 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW
• Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN

4242003759011

EAN

4242003716786

EAN

Koken

iQ700 flexInduction, Dual lightSlider,
facet-design, breedte 60 cm

4242003716762
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Inductiekookplaten
iQ500 combiInduction, touchControl,
vlaklijst-design, breedte 60 cm

iQ100 powerInduction, touchSlider,
vlaklijst-design, breedte 60 cm

60

60

cm

Breedte

iQ300 powerInduction, Dual lightSlider,
vlaklijst-design, breedte 60 cm

60

cm

combiInduction

touchControl

Breedte

EE645BPB2E

€ 949,-

cm

combiInduction

touchSlider

EH675FEC1E

Breedte

€ 1099,-

powerInduction

dual
lightSlider

kookSensor

EH645LFE3E

€ 1299,-

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met powerBoost 2.2 kW)
• 1 combiZone
• 17 Vermogensstanden

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met powerBoost 2.2 kW)
• 17 Vermogensstanden

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 180, 280 mm / 1.8, 2 kW
(met powerBoost 3.1, 3.7 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met powerBoost 2.2 kW)
• 1 bij te schakelen braadzone
• 17 Vermogensstanden

Design:
• Vlaklijst-design

Design:
• Facet-design

Design:
• Vlaklijst-design

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:
• touchControl
• Digitaal LED display met kookstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• reStart functie
• quickStart functie
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling

Comfort / Zekerheid:
• touchSlider (monoSlider)
• Digitaal LED display met kookstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling

Comfort / Zekerheid:
• Dual lightSlider
• Digitaal LED display met kookstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker, count-up timer
• kookSensor: houdt via Bluetooth de gewenste
temperatuur constant en voorkomt dat de pan
overkookt!
• braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw
gerecht kan nooit meer aanbakken!
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
55 x 560 x 490-500 mm
• Minimale werkbladdikte: 30 mm
• Aansluitwaarde: 4,6 kW (voor aansluiting op 2 groepen)
• Aansluitsnoer: 1,1 m

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
55 x 560 x 490-500 mm
• Minimale werkbladdikte: 30 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW
• Aansluitsnoer: 1,1 m

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
55 x 560 x 490-500 mm
• Minimale werkbladdikte: 30 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW
• Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN

EAN

4242003716021

4242003716267

EAN

4242003754221
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Inductiekookplaten
iQ300 powerInduction, touchControl,
vlaklijst-design, breedte 60 cm

60
cm
Breedte

iQ100 pureInduction, touchControl,
vlaklijst-design, breedte 60 cm

60
cm
powerInduction

Breedte

touchSlider

EH645FFB1M

€ 949,-

60
cm
powerInduction

touchControl

Breedte

EH645BFB1E

€ 849,-

pureInduction

touchControl

EU645BEB2E

€ 699,-

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 180 mm, 280 mm / 1.8 kW, 2 kW
(met powerBoost 3.1 kW, 3.7 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met powerBoost 2.2 kW)
• 1 bij te schakelen braadzone
• 17 Vermogensstanden

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 180 mm, 280 mm / 1.8 kW, 2 kW
(met powerBoost 3.1 kW, 3.7 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met powerBoost 2.2 kW)
• 1 bij te schakelen braadzone
• 17 Vermogensstanden

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met powerBoost 2.2 kW)
• 17 Vermogensstanden

Design:
• Vlaklijst-design

Design:
• Vlaklijst-design

Design:
• Vlaklijst-design

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:
• touchSlider (monoSlider)
• Digitaal LED display met kookstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling

Comfort / Zekerheid:
• touchControl
• Digitaal LED display met kookstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• reStart functie
• quickStart functie
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling

Comfort / Zekerheid:
• touchControl
• Digitaal LED display met kookstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• reStart functie
• quickStart functie
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
55 x 560 x 490-500 mm
• Minimale werkbladdikte: 30 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW
• Aansluitsnoer: 1,1 m

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
55 x 560 x 490-500 mm
• Minimale werkbladdikte: 30 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW
• Aansluitsnoer: 1,1 m

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
55 x 560 x 490-500 mm
• Minimale werkbladdikte: 30 mm
• Aansluitwaarde: 4,6 kW (voor aansluiting op 2 groepen)
• Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN

4242003716199

EAN

4242003716168

EAN

Koken

iQ300 powerInduction, touchSlider,
vlaklijst-design, breedte 60 cm

4242003716656
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Inductiekookplaten
iQ100 smartInduction, touchControl,
vlaklijst-design, breedte 60 cm

iQ100 smartInduction, touchControl,
randloos design, breedte 60 cm

60
cm
Breedte

60
cm
smartInduction

touchControl

Breedte

EU645BEF1E

€ 699,-

smartInduction

touchControl

EU611BEB1E

€ 619,-

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met powerBoost 2.2 kW)
• 17 Vermogensstanden

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met powerBoost 2.2 kW)
• 17 Vermogensstanden

Design:
• Vlaklijst-design

Design:
• Randloos

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:
• touchControl
• Digitaal LED display met kookstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• reStart functie
• quickStart functie
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling

Comfort / Zekerheid:
• touchControl
• Digitaal LED display met kookstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• reStart functie
• quickStart functie
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
55 x 560 x 490-500 mm
• Minimale werkbladdikte: 30 mm
• Aansluitwaarde: 3,7 kW (voor aansluiting op
1 groep, 230 Volt stekker meegeleverd)
• Aansluitsnoer: 1,1 m

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 560 x 490-500 mm
• Minimale werkbladdikte: 30 mm
• Aansluitwaarde: 3,7 kW (voor aansluiting op
1 groep)
• Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN

EAN

4242003744055

4242003716472
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Keramische kookplaten
iQ300 keramische kookplaat, touchControl,
vlaklijst-design, breedte 60 cm

60
cm
touchControl

ET645HN17E

Breedte

€ 549,-

touchControl

ET645HF17E

€ 499,-

Algemene informatie:
• 4 HighSpeed kookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 2 kW
- Linksachter: Ø 265 mm, 170 mm / 2.6 kW, 1.8 kW
- Rechtsvoor: Ø 210 mm, 145 mm / 2.2 kW, 1 kW
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
• 1 Variabele kookzone
• 1 Bij te schakelen braadzone
• 17 Vermogensstanden

Algemene informatie:
• 4 HighSpeed kookzones
- Linksvoor: Ø 145 mm / 1.2 kW
- Linksachter: Ø 180 mm / 2 kW
- Rechtsvoor: Ø 210 mm, 120 mm / 2.2 kW, 0.75 kW
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
• 1 Variabele kookzone
• 17 Vermogensstanden

Design:
• Vlaklijst-design

Design:
• Vlaklijst-design

Comfort / Zekerheid:
• touchControl
• Digitaal LED display met kookstanden
• reStart functie
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling

Comfort / Zekerheid:
• touchControl
• Digitaal LED display met kookstanden
• reStart functie
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
48 x 560 x 490-500 mm
• Minimale werkbladdikte: 20 mm
• Aansluitwaarde: 7,5 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
48 x 560 x 490-500 mm
• Minimale werkbladdikte: 20 mm
• Aansluitwaarde: 6,6 kW

EAN

4242003612316

EAN

Koken

60
cm
Breedte

iQ300 keramische kookplaat, touchControl,
vlaklijst-design, breedte 60 cm

4242003614211
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Gaskookplaten
iQ500 gaskookplaat hardglas, wok links,
stepFlame, breedte 90 cm

90
cm
Breedte

iQ500 gaskookplaat hardglas, wok links,
stepFlame, breedte 75 cm

60
cm

75
cm
stepFlame

Breedte

EP9A6SC90N

€ 1049,-

iQ500 gaskookplaat hardglas, wok,
stepFlame, breedte 75 cm

Breedte

stepFlame

EP7A6SB20N

€ 949,-

stepFlame

EP6A6HC20N

€ 799,-

Algemene informatie:
• 5 Gasbranders
- Links: Wokbrander 4 kW
- Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
- Middenachter: Normaalbrander 1.75 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1.75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

Algemene informatie:
• 5 Gasbranders
- Links: Wokbrander 4 kW
- Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
- Middenachter: Normaalbrander 1.75 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1.75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

Algemene informatie:
• 4 Gasbranders
- Linksvoor: Normaalbrander 1,75 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1.75 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
- Rechtsachter: Wokbrander 3.5 kW

Design:
• Easy-to-clean hardglas oppervlakte
• Gietijzeren mono-pannendragers

Design:
• Easy-to-clean hardglas oppervlakte
• Gietijzeren mono-pannendragers

Design:
• Easy-to-clean hardglas oppervlakte
• Gietijzeren mono-pannendragers

Comfort / Zekerheid:
• stepFlame Technology: stapsgewijze instelling
van de vlam
• Zwaardknoppen
• Geintegreerde vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging: “geen vlam,
geen gas!”

Comfort / Zekerheid:
• stepFlame Technology: stapsgewijze instelling
van de vlam
• Zwaardknoppen
• Geintegreerde vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging: “geen vlam,
geen gas!”

Comfort / Zekerheid:
• stepFlame Technology: stapsgewijze instelling
van de vlam
• Zwaardknoppen
• Geintegreerde vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging: “geen vlam,
geen gas!”

Toebehoren:
• 1x Wokring
• 1x Sudderplaatje

Toebehoren
• 1x Wokring

Toebehoren:
• 1x Wokring
• 1x Sudderplaatje

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 850-852 x 490-502 mm
• Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
• Aardgasuitvoering (25 mbar)
• Vlakke of normale inbouw mogelijk

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 610-612 x 480-492 mm
• Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
• Aardgasuitvoering (25 mbar)
• Vlakke of normale inbouw mogelijk

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 560-562 x 480-492 mm
• Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
• Aardgasuitvoering (25 mbar)
• Vlakke of normale inbouw mogelijk

EAN

EAN

EAN

4242003742624

4242003775578

4242003742426
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Gaskookplaten

90

75

cm

Breedte

iQ500 gaskookplaat roestvrij staal, wok
links, stepFlame, breedte 75 cm

60

cm

stepFlame

Breedte

EC9A5SC90N

€ 949,-

iQ500 gaskookplaat roestvrij staal, wok,
stepFlame, breedte 60 cm

cm

stepFlame

Breedte

EC7A5SL90N

€ 799,-

stepFlame

EC6A5HB90N

€ 649,-

Algemene informatie:
• 5 Gasbranders
- Links: Wokbrander 5 kW
- Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
- Middenachter: Normaalbrander 1.75 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1.75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

Algemene informatie:
• 5 Gasbranders
- Links: Wokbrander 5 kW
- Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
- Middenachter: Normaalbrander 1.75 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1.75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

Algemene informatie:
• 4 Gasbranders
- Linksvoor: Normaalbrander 1,75 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1.75 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
- Rechtsachter: Wokbrander 3,5 kW

Design:
• Oppervlakte: roestvrij staal
• Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Design:
• Oppervlakte: roestvrij staal
• Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Design:
• Oppervlakte: roestvrij staal
• Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Comfort / Zekerheid:
• stepFlame Technology: stapsgewijze instelling
van de vlam
• Zwaardknoppen
• Geintegreerde vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging: “geen vlam,
geen gas!”

Comfort / Zekerheid:
• stepFlame Technology: stapsgewijze instelling
van de vlam
• Zwaardknoppen
• Geintegreerde vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging: “geen vlam,
geen gas!”

Comfort / Zekerheid:
• stepFlame Technology: stapsgewijze instelling
van de vlam
• Zwaardknoppen
• Geintegreerde vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging: “geen vlam,
geen gas!”

Toebehoren:
• 1x Wokring
• 1x Sudderplaatje

Toebehoren:
• 1x Wokring

Toebehoren:
• 1x Wokring

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 850-852 x 490-502 mm
• Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
• Aardgasuitvoering (25 mbar)

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 560-562 x 480-492 mm
• Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
• Aardgasuitvoering (25 mbar)

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 560-562 x 480-492 mm
• Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
• Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN

4242003741320

EAN

4242003775653

EAN

Koken

iQ500 gaskookplaat roestvrij staal, wok
links, stepFlame, breedte 90 cm

4242003776759

135

017043_05_Siemens_extraKlasse_brochure_KOKEN-v3.indd 135

10-10-17 11:30

Gaskookplaten
iQ500 gaskookplaat roestvrij staal,
stepFlame, breedte 60 cm

iQ100 gaskookplaat roestvrij staal,
breedte 60 cm

60
cm
Breedte

60
cm
stepFlame

Breedte

EC6A5PL90N

€ 599,-

EG6B5PB80N

€ 399,-

Algemene informatie:
• 4 Gasbranders
- Linksvoor: Normaalbrander 1,75 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1.75 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

Algemene informatie:
• 4 Gasbranders
- Linksvoor: Normaalbrander 1,75 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1.75 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

Design:
• Oppervlakte: roestvrij staal
• Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Design:
• Oppervlakte: roestvrij staal
• Bandstalen pannendragers

Comfort / Zekerheid:
• stepFlame Technology: stapsgewijze instelling
van de vlam
• Zwaardknoppen
• Geintegreerde vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging: “geen vlam,
geen gas!”

Comfort / Zekerheid:
• Zwaardknoppen
• Geintegreerde vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging: “geen vlam,
geen gas!”

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 560-562 x 480-492 mm
• Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
• Aardgasuitvoering (25 mbar)

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 560-562 x 480-492 mm
• Aansluitsnoer 1 m met stekker
• Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN

4242003741139

EAN

4242003772058
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Wandschouwkappen
iQ700 wandschouwkap 90 cm,
headroom-design schuin, zwart

iQ500 wandschouwkap 90 cm,
headroom-design recht, zwart

90
cm
Breedte

LC91KWV60

iQ300 wandschouwkap 80 cm,
headroom-design schuin, zwart

90
cm
climate
Control Sensor

cookConnect
system

NIEUW

Energie

€ 2149,-

Breedte

LC97FQQ60

80
cm
emotionLight

Energie

NIEUW

Breedte

€ 1899,-

Energie

LC87KHM60

NIEUW

€ 1299,-

Algemene informatie:
• Voor wandmontage
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
Normaalstand 420 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 43 dB(A) / 57 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 56 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Algemene informatie:
• Voor wandmontage
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte condensatormotor
• Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591:
normaalstand 420 m³/h, intensiefstand 680 m³/h
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 42 dB(A) / 56 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)

Bediening:
• touchSlider met LED-aanduiding
• 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terugschakeling
na 6 minuten
• Boost functie
• Home Connect: op afstand instellen en bedienen
met de Home Connect App
• cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnectgeschikte kookplaat

Bediening:
• touchControl-bediening met LED-aanduiding
• 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terugschakeling
na 6 minuten

Bediening:
• touchControl-bediening met LED-aanduiding
• 4 Snelheden inclusief intensiefstand
• Intensiefstand met automatische terugschakeling
na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:
• climateControl sensor
• Automatische nalooptijd (10 minuten)
• Randafzuiging
• Filterafdekking met glazen paneel
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 2 x 3 W LED-verlichting
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte

Comfort / Zekerheid:
• Automatische nalooptijd (10 minuten)
• Randafzuiging
• Filterafdekking met glazen paneel
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• emotionLight met 9 verschillende kleuren
• 2 x 1,5 W LED verlichting
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte

Comfort / Zekerheid:
• Randafzuiging
• Filterafdekking met glazen paneel
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 2 x 1,5 W LED verlichting

Energiewaarden:
• Energieklasse: A+
• Gemiddelde energieverbruik: 30.1 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 35 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 51 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: C
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische specificaties:
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
930-1200 x 890 x 499 mm
• Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk
• Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir
unit (accessoire) benodigd
• Aansluitwaarde: 266 W

Technische specificaties:
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
969-1239 x 892 x 263 mm
• Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk
• Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir
unit (accessoire) benodigd
• Aansluitwaarde: 147 W

Technische specificaties:
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
928-1198 x 790 x 499 mm
• Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk
• Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir
unit (accessoire) benodigd
• Aansluitwaarde: 263 W

EAN

EAN

EAN

4242003761069

4242003761182

Koken

Algemene informatie:
• Voor wandmontage
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 530 m³/u; intensiefstand 950 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 42 dB(A) / 56 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

4242003760994
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Wandschouwkappen
iQ500 wandschouwkap 90 cm,
box-design slimLine

iQ500 wandschouwkap 90 cm,
box-design

90
cm
Breedte

iQ300 wandschouwkap 90/60* cm,
box-design

90
60

90
cm
Energie

Breedte

LC98BE542

€ 999,-

cm

Energie

Breedte

LC98BH542

€ 929,-

B
Energie

LC97BHM50 90 CM
LC67BHM50 60 CM

NIEUW
NIEUW

€ 799,€ 749,-

Algemene informatie:
• Voor wandmontage
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 860 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Algemene informatie:
• Voor wandmontage
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 860 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Algemene informatie:
• Voor wandmontage
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte condensatormotor
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 450 m³/u;
intensiefstand 710720* m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 53/52*dB(A) / 65/64*dB (re
1 pW)
Intensiefstand: 62/64* dB(A) / 74/73* dB (re 1 pW)

Bediening:
• Tiptoetsen met LED-aanduiding
• 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terugschakeling
na 6 minuten

Bediening:
• Tiptoetsen met LED-aanduiding
• 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terugschakeling
na 6 minuten

Bediening:
• touchControl met LED-aanduiding
• 4 Snelheden inclusief intensiefstand
• Intensiefstand met automatische terugschakeling
na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:
• Automatische nalooptijd (10 minuten)
• Roestvrijstalen filterafdekking
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 3 x 3 W LED verlichting
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte

Comfort / Zekerheid:
• Automatische nalooptijd (10 minuten)
• Roestvrijstalen filterafdekking
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 3 x 3 W LED verlichting
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte

Comfort / Zekerheid:
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 2 x 1,5 W LED verlichting

Energiewaarden:
• Energieklasse: A+
• Gemiddelde energieverbruik: 37.2 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: C
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: A+
• Gemiddelde energieverbruik: 37.2 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: C
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: B
• Gemiddelde energieverbruik: 59.5/58.1* kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 65/64* dB

Technische specificaties:
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
628-954 x 900 x 500 mm
• Voor recirculatie is een koolfilter startset of een
cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
• Speciaal ophangsysteem voor snelle montage
• Aansluitwaarde: 169 W

Technische specificaties:
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
642-954 x 900 x 500 mm
• Voor recirculatie is een koolfilter startset of een
cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
• Speciaal ophangsysteem voor snelle montage
• Aansluitwaarde: 169 W

Technische specificaties:
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
635-965 x 900/600* x 500 mm
• Voor recirculatie is een koolfilter startset of een
cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 255 W

EAN

EAN

4242003649947

4242003650547

EAN LC97BHM50
EAN LC67BHM50

4242003805978
4242003811108
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Wandschouwkappen
iQ100 wandschouwkap 90/60* cm,
box-design

iQ100 wandschouwkap 90/60* cm,
piramide-design

90
60
cm

Breedte

90
60
cm

Energie

LC96BBC50 90 CM
LC66BBC50 60 CM

Breedte

NIEUW
NIEUW

€ 579,€ 529,-

Energie

LC96PBC50 90 CM
LC66PBC50 60 CM

NIEUW
NIEUW

€ 499,€ 449,-

Algemene informatie:
• Voor wandmontage
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte condensatormotor
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 600/570* m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 57 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:
• Druktoetsen
• 3 Snelheden

Bediening:
• Druktoetsen
• 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 2 x 1,5 W LED verlichting

Comfort / Zekerheid:
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 2 x 1,5 W LED verlichting

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 43.4 / 44.2* kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: C/B*
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 70/69* dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 37.8 / 39.9* kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: C
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
635-965 x 900/600* x 500 mm
• Voor recirculatie is een koolfilter startset of een
cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 220 W

Technische specificaties:
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
799-975 x 900/600* x 500 mm
• Voor recirculatie is een koolfilter startset
(optioneel accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 220 W

EAN LC96BBC50
EAN LC66BBC50

EAN LC96PBC50
EAN LC66PBC50

Koken

Algemene informatie:
• Voor wandmontage
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte condensatormotor
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 590 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 58/57*dB(A) / 70/69*dB (re
1 pW)

4242003797013
4242003811061

4242003801321
4242003801291
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Vlakschermkappen
iQ300 vlakscherm afzuigkap 60 cm
rvs greeplijst

iQ100 vlakscherm afzuigkap 60 cm
rvs greeplijst

60
cm
Breedte

60
cm
Energie

Breedte

LI67SA530

€ 549,-

iQ100 vlakscherm afzuigkap 60 cm

B

60
cm

Energie

LI64MB520

Breedte

€ 319,-

Energie

LI64LA520

€ 249,-

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 400 m³/u; intensiefstand 740 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 400 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Condensatiemotor met 1 high performance motor
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 400 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:
• Elektronische besturing met tiptoetsen
• 4 Snelheden inclusief intensiefstand)
• Intensiefstand met automatische terugschakeling

Bediening:
• Aan/uit schakelaar
• 3 Snelheden

Bediening:
• Aan/uit schakelaar
• 3 Snelheden
• Automatisch in-en uitschakelen bij beweging van
het uittrekscherm

Comfort / Zekerheid:
• Automatische nalooptijd (10 minuten)
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 2 x 3 W LED verlichting

Comfort / Zekerheid:
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 1 x 3 W LED-verlichting

Comfort / Zekerheid:
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 2 x 20 W halogeen verlichting
• Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst,
een greeplijst is beschikbaar als toebehoren

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 35,3 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: B
• Gemiddelde energieverbruik: 39.2 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: C
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 68 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: C
• Gemiddelde energieverbruik: 66.3 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: C
• Energieklasse verlichting: E
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 68 dB

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 385 x 524 x 290 mm
• Afmetingen: (hxbxd): 426 x 598 x 290 mm
• Voor recirculatie is een koolfilter startset of een
cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 146 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 162 x 526 x 290 mm
• Afmetingen: (hxbxd): 203 x 598 x 290 mm
• Aansluitwaarde: 108 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 162 x 526 x 290 mm
• Afmetingen (hxbxd): 203 x 598 x 290 mm
• Voor recirculatie is een koolfilter startset
(optioneel accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 145 W

EAN

EAN

EAN

4242003723333

4242003717851

4242003717684
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Afzuigunits

Onderbouw afzuigkappen

iQ500 afzuigunit 86 cm

iQ300 afzuigunit 53 cm

86
cm
Breedte

D

53
cm
Energie

Breedte

LB88574

€ 699,-

iQ100 onderbouw afzuigkap 60 cm,
rvs of wit

60
cm

Energie

LB55564

Breedte

€ 439,-

D
Energie

LU63LCC50 RVS
LU63LCC20 WIT

€ 209,€ 179,-

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 630 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 420 m³/u; intensiefstand 650 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 45 dB(A) / 59 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:
• Tiptoetsen met LED-aanduiding
• 4 Snelheden inclusief intensiefstand
• Intensiefstand met automatische terugschakeling

Bediening:
• Schuifbare aan/uit schakelaar voor vermogen en
verlichting
• 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Bediening:
• Druktoetsen
• 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:
• Randafzuiging
• Filterafdekking met roestvrijstalen paneel
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 2 x 1 W LED verlichting

Comfort / Zekerheid:
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 2 x 20 W halogeen verlichting

Comfort / Zekerheid:
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 2 x 28 W halogeen verlichting

Energiewaarden:
• Energieklasse: C
• Gemiddelde energieverbruik: 105,1 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: C
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: D
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: D
• Gemiddelde energieverbruik: 111.4 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: D
• Energieklasse verlichting: F
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 59 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: D
• Gemiddelde energieverbruik: 93.6 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: E
• Energieklasse verlichting: E
• Energieklasse vetfilter: C
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 72 dB

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 418 x 836 x 264 mm
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
418 x 860 x 300 mm
• Voor recirculatie is een koolfilter (optioneel
accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 277 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 255 x 500 x 350 mm
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
255 x 530 x 380 mm
• Voor recirculatie is een koolfilter (optioneel
accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 240 W

Technische specificaties:
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
150 x 600 x 482 mm
• Aansluitwaarde: 146 W

EAN

EAN

Koken

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 350 m³/h
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)

4242003681534

4242003271858

EAN LU63LCC50
EAN LU63LCC20

4242003776438
4242003776414
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Ultiem genieten van uw koffiemoment
met de EQ series van Siemens.
Een verkwikkende espresso ‘s ochtends, een aromatische cappuccino ‘s middags en een latte macchiato
om te ontspannen ‘s avonds - creëer uw perfecte koffiemoment met EQ series van Siemens.

Siemens EQ.6 plus
De perfecte koffie met een persoonlijke touch.
Plus interactieve display.
Perfecte aromatechniek, eenvoudige bediening en uitstekend design maken
van het bereiden van koffiespecialiteiten zoals espresso, cappuccino of latte
macchiato met de EQ.6 plus espresso volautomaat een unieke, intuïtieve
belevenis. De combinatie van strakke lijnen en geborsteld roestvrij staal zal
elke keuken verrijken.
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Siemens EQ.3. Stap in de wereld van koffie.
Thuis een cappuccino drinken zoals u in een koffiebar zou doen? Met de compacte EQ.3
espresso volautomaat van Siemens wordt dit mogelijk. Voor iedereen die de volgende
stap wilt nemen in de geraffineerde wereld van koffie. De EQ.3 is uitgerust met het
unieke sensoFlow System voor optimale smaak. Dankzij de oneTouchfunctie en de
innovatieve melkopschuimer creëert u met één druk op de knop de perfecte cappuccino
of latte macchiato.
Alle Siemens EQ espresso volautomaten zijn gemakkelijk schoon te houden dankzij het
automatische reinigings- en ontkalkingsprogramma Calc’n’Clean. En met de uitneembare
zetgroep is schoonmaken nog eenvoudiger.

Dompel uzelf onder in de koffiewereld van Siemens.
Vers gezette koffie, aromatische espresso of latte macchiato met fijn melkschuim hoe u uw koffie ook drinkt, in de koffiewereld van Siemens kunt u voor elke smaak
terecht. Onze Siemens espresso volautomaten halen het beste uit elke koffieboon,
of het nu om een hele boon gaat of om één die al gemalen is. Koffie is tenslotte niet
zomaar een drank, maar koffie is genieten.
Ontdenk al onze producten op onze website: thefuturemovingin.nl/koffie

Espresso Service.
Espresso Service is de uitgebreide ondersteuning voor gebruikers van Siemens
espressoautomaten. U kunt telefonisch of online antwoord krijgen op vragen over
de bediening, het gebruik en het onderhoud van uw apparaat. Mocht uw espresso
automaat een reparatie nodig hebben, dan halen wij het apparaat bij u op en
brengen deze binnen 5 werkdagen weer gerepareerd bij u terug.
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Maatschetsen Wassen en Drogen
Wasmachines
1083

598

632
135

848+12

590
Afmeting in mm

Afmeting in mm

WMH6Y891NL | WMH6Y791NL | WM16W890NL | WM16WH59NL | WM16W592NL | WM16O5C2NL | WM14W890NL | WM14T790NL | WM14T6H9NL

1017

598

600
135

848+12

550
Afmeting in mm

Afmeting in mm
WM14N292NL | WM14N090NL |

Bovenlader

900

1300

610
400
WP12T447NL

Was-droogcombinatie

1063

1085

634

634

598
135

135

848+12

843

590

588
WD15H543NL

Afmeting
in mm

650

Afmeting in mm

Afmeting in mm

WD15G442NL

Afmeting in mm

Afmeting in mm
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Maatschetsen Wassen en Drogen | Vaatwassen
Warmtepompdroger
1091

1086

598

652

634

135

135

842+15

842+15

599

599

WT4H8Y76NL | WT7U4691NL

Afmeting in mm

Condensdroger

Afmeting in mm

Afmeting in mm

WT47W5H9NL | WT47O5C2NL | WT47W590NL | WT45W491NL | WT45H281NL |

Luchtafvoerdroger
1091
652

630

1047

598
135

135

842+15

842+15

132
185

599

601

Afmeting in mm
Volledig integreerbaar vaatwassers, 60 cm

600

550

53
100

550
705-775
865-925

89

598

min.
550

865-925

598

min.
550

89

min. 90
max. 220

min. 90
max. 220

53
100

Afmeting in mm

Afmeting in mm

SN6...

SX6...

Geïntegreerde vaatwassers, 60 cm

Onderbouw vaatwassers, 60 cm

114

89

89
53

100
550

min. 90
max. 220

53
100

Afmeting in mm
SN5...

598

min.
550

550
655-725
815-875

max.
143

600

573
815-875

598

min.
550

655-725
815-875

815-875

600

Afmeting in mm

Volledig integreerbaar vaatwassers, 60 cm

655-725
815-875

815-875

600

Afmeting in mm

WT33A901NL

Maatschetsen

WT46G490NL | WT45N305NL

min. 90
max. 220
Afmeting in mm

SN4...
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Maatschetsen Koelen en Vriezen
Koel-vriescombinaties Vrijstaand
a

b

c

d

f

g

1930

700

800

720

700

1450

800

1930

700

800

720

740

1450

840

Apparaatnaam
KGN56 (binnengreep)
KGN56 (buitengreep)

e

min. 1400

e

g

c

b

d

f

a
b
c
d
e
f
g

a

720

800

Beschrijving
Hoogte
Breedte
Diepte bij gesloten deur zonder greep
Kastdiepte
Breedte bij 90° geopende deur
Diepte bij geopende deur
Diepte bij gesloten deur met greep

Afmeting in mm

Afmeting in mm
KG56FPI40

Koel-vriescombinaties Vrijstaand
Apparaatnaam

e

g

c

b

d

f

a
b
c
d
e
f
g

a

a

b

c

d

KGN 46 (Buitengreep)
KGN 46 (Binnengreep)
KGN 49 (Buitengreep)

1860
1860
2030

700
700
700

670
670
670

590
590
590

740
710
740

e

1310 710
1310 670
1310 710

f

g

KGN 49 (Binnengreep)

2030

700

670

590

710

1310 670

Beschrijving
Hoogte
Breedte
Diepte bij gesloten deur zonder greep
Kastdiepte
Breedte bij 90° geopende deur
Diepte bij geopende deur zonder greep
Diepte bij gesloten deur met greep
Afmeting in mm

KG49NXX4A

Koel-vriescombinaties Vrijstaand
a

b

c

d

2030
2030

600
600

660
660

590
590

Apparaatnaam
KGN39/KGF39 (binnengreep)
KGN39/KGF39 (buitengreep)

e
600
640

f

g

1210
1210

660
700

e

g

c

d

b
f

a

a
b
c
d
e
f
g

Technische gegevens
Hoogte
Breedte
Diepte bij gesloten deur, zonder greep
Kastdiepte
Breedte bij een 90° geopende deur
Diepte bij geopende deur
Diepte bij gesloten deur, met greep

Afmeting in mm
KG39FPB45 | KG39FEI46 | KG39NEI45 | KG39NXB35 | KG39NXI35 | KG39NXW35

Koel-vriescombinaties Vrijstaand

Apparaatnaam

e

g

h c

d

KGN34/36 (buitengreep)

b
f

a

a
b
c
d
e
f
g
h

a

b

c

d

1870

600

650

580

e
640

f

g

h

1195

690

690

Beschrijving
Hoogte
Breedte
Diepte bij gesloten deur zonder greep en flexibel afstandsstuk
Kastdiepte zonder flexibel afstandsstuk
Breedte bij een 90° geopende deur
Diepte bij geopende deur zonder greep en flexibel afstandsstuk
Diepte bij gesloten deur met greep en flexibel afstandsstuk
Diepte bij gesloten deur zonder greep en flexibel afstandsstuk

Afmeting in mm
KG36NHI32 | KG36NXB45 | KG36NXI35 | KG36NXW35
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Maatschetsen Koelen en Vriezen
Koel-vriescombinaties Vrijstaand
a

b

c

d

1760

600

660

590

Apparaatnaam
KGN33 (binnengreep)

e

f

600

1210

e

c

b

d

f

a
b
c
d
e
f

a

Beschrijving
Hoogte
Breedte
Diepte bij gesloten deur zonder greep
Kastdiepte
Breedte bij 90° geopende deur
Diepte bij geopende deur

Afmeting in mm
KG33NNL30

Koel-vriescombinaties Vrijstaand
Apparaatnaam

e
h c d
g

KGV33 (binnengreep)

a
1760

b
600

c
650

d
580

e
600

f
1200

g
650

h
690

KGV33 (buitengreep)
KGV36 / KGE36 (binnengreep)

1760
1860

600
600

650
650

580
580

640
600

1200
1200

690
650

690
690

KGV36 / KGE36 (buitengreep)

1860

600

650

580

640

1200

690

690

b
a

f

a

a
b
c
d
e
f
g
h

Beschrijving
hoogte
Breedte
Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afstandsstuk
Kastdiepte zonder flexibel afstandsstuk
Breedte bij 90° geopende deur
Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afstandsstuk
Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afstandsstuk
Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afstandsstuk

Afmeting in mm
KG36EEI42 | KG36EBW40 | KG36VEL30 | KG33VEW32 | KG33VUW30

Koelapparatuur Vrijstaand
e

a

b
d

c

f
a

a

Schalen volledig
uittrekbaar wanneer
het apparaat direct tegen
een wand wordt geplaatst.

KSW36, GSD36
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36
KSV33, GSN33, GSV33
KSV29, GSN29, GSV29

187
186
176
161

GSV24

146

GSN51
GSN54

161
176

GSN58

191

a
b
c
d
e
f

b

c

d

e

f

60

65

58

60 119.5

70

78

70

70

142

Hoogte
Breedte
Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder afsatndsstuk
Diepte van de kast zonder afstandsstuk
Breedte bij geopende deur zonder greep
Diepte bij geopende deur zonder greep en zonder afstandsstuk

Afmetingen in cm

e | KS33VNW3P | KS29VNW3P
KS36VMI31

Vriesapparatuur Vrijstaand
d

c

a

e

f
c

b
d
f

a
Schalen volledig
uittrekbaar wanneer
het apparaat direct tegen
een wand wordt geplaatst.

Schalen volledig
uittrekbaar wanneer
het apparaat direct tegen
een wand wordt geplaatst.

KSW36, GSD36
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36

187
186

KSV33, GSN33, GSV33
KSV29, GSN29, GSV29
GSV24

176
161
146

GSN51
GSN54

161
176

GSN58

191

a
b
c
d
e
f

b

c

d

e

f

60

65

58

60 119.5

70

78

70

70

142

Hoogte
Breedte
Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder afsatndsstuk
Diepte van de kast zonder afstandsstuk
Breedte bij geopende deur zonder greep
Diepte bij geopende deur zonder greep en zonder afstandsstuk

Maatschetsen

b

Afmetingen in cm

e
GS58NEW40 | GS58NAW41 | GS36NMI31 | GS33NVW30 | GS29NEW30 | GS24VVW31

c

b

147

d
f
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Maatschetsen Koelen en Vriezen
Koel-/vriesapparatuur Vrijstaande Amerikaanse side-by-side
389

a

910

721

517

b

x1

x1
x2

53

1756*

x2
90°

292

x1 (meubeldiepte) a
600 39
650 39
700 39
x2 (wand)
105

631

912
* Front verstelbaar
van 1747 tot 1762

min. 38,5
max. 53,5
Wateraansluiting
op het apparaat
Afmeting in mm

122°
b

39
53
85
337
Afmeting in mm

11
787

268

631

721
39

39

337

1037

1165

90°

122°

90°

66

122°

Koelbakken volledig uitneembaar bij 122° deuropeningshoek
Afmeting in mm
KA92DAI30

Koel-/vriesapparatuur Vrijstaande Amerikaanse side-by-side

*698 383,5
521,5

910

1662

Wateraansluiting op
het apparaat

min.
22

320
650
1770

54

774
752

432

19

19

330

1193

1738
90°
145°

83
* 720 mm met
afstandhouders

1055
Laden volledig uittrekbaar
bij 145° deuropening.

Afmeting in mm

19

5

min. 22

200
150

630

Afmeting in mm

Afstandshouder
630
720

Afmeting in mm

Zijwand afstand

Zijwand diepte

720
774

1100

90°
145°

Laden volledig uittrekbaar
bij 145° deuropening.
Afmeting in mm

KA90DVI20 | KA90NVI20
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Maatschetsen Koelen en Vriezen
Koel-vriescombinatie Inbouw

min.
560

max.
2200
560 aanbevolen
min. 550
1772+8

A

A

697
731
Afmeting in mm

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Afmeting in mm

4

4

1016

703

Overstek
frontpaneel

Ü
1041+Ü
(min.)

1772

Ü

1065+Ü
(max.)

min. 40

727+A
(max.)

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

558

703+A
(min.)

545

Onderkant
frontpaneel

De aangegeven meubeldeurmaten
gelden voor een deurnaad van 4 mm.
Afmeting in mm

KI86SGD30

Koel-vriescombinatie Inbouw

min.
560

1101

611
618

max.
2200
560 aanbevolen
min. 550

Afmeting in mm

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Afmeting in mm

4

4

1772+8

646

Overstek
frontpaneel

Ü
1126+Ü
(min.)

1772

Ü

1150+Ü
(max.)

min. 40

642+A
(max.)

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

558

618+A
(min.)

545

A

A

Onderkant
frontpaneel

De aangegeven meubeldeurmaten
gelden voor een deurnaad van 4 mm.
Afmeting in mm

KI87SAD30

Koelkast Inbouw
Luchtuitlaat
min. 200 cm2

558

min. 40

min.
560

1772

max.
2200
560 aanbevolen
min. 550
1772+8

1749
1743
Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Ü

Overstek
front paneel

1772 A+Ü (max.)

545

Onderkant
frontpaneel

A

Afmeting in mm

Afmeting in mm

KI81RAF30

Koelkast Inbouw
Ü

558
min.
560

1221

1191

max.
2200
1221+7

560 aanbevolen
min. 550

1199

Afmeting in mm

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Afmeting in mm

Overstek
frontpaneel

1221+A+Ü
(max.)

545

min. 40

A

Onderkant
frontpaneel

Maatschetsen

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

Afmeting in mm

KI42LED40 | KI41RED30
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Maatschetsen Koelen en Vriezen
Koelkast Inbouw
Luchtuitlaat
min. 200 cm2
558

min.
560
1021

max.
2200
1021+7

991

Ü

A

560 aanbevolen
min. 550

999

Afmeting in mm

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Overstek
frontpaneel

1021+A+Ü
(max.)

545

min. 40

Afmeting in mm

Onderkant
frontpaneel

Afmeting in mm

KI31RED30

Koelkast Inbouw
Luchtuitlaat
min. 200 cm2
558

min.
560
874

max.
2200

874+7

Ü
874+A+Ü
(max.)

545

min. 40

A

Overstek
frontpaneel

Onderkant
frontpaneel

560 aanbevolen
min. 550

844
852

Afmeting in mm

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Afmeting in mm

Afmeting in mm

KI21RED30 | KI18RE61

Koelkast Inbouw

Vrieskast Inbouw
600

548
598

600
580

818
868*

min.
550

600
580

820
870*

548
598
818
868*

600

min.
550

820
870*

100/150*

100/150*
17

170
220*

30-85 170
220*
100/150*

100
150*
* Variabele sokkel/
onderbouwhoogte

Plaats voor elektrische aansluitingen aan de
zijkant rechts of links naast het apparaat.
Beluchting en ventilatie in de sokkel.
Afmetingen in mm

17

170
220*

30-85 170
220*
100/150*

100
150*
* Variabele sokkel/
onderbouwhoogte

Plaats voor elektrische aansluitingen aan de
zijkant rechts of links naast het apparaat.
Beluchting en ventilatie in de sokkel.
Afmetingen in mm
GU15DA55

KU15LA65 | KU15RA65

Vrieskast Inbouw
Luchtuitlaat
min. 200 cm2

558

1772

min. 40

min.
560

1749

max.
2200
560 aanbevolen
min. 550
1772+8

1743

Afmeting in mm

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Ü

Overstek
front paneel

1772 A+Ü (max.)

545

A
Afmeting in mm

Onderkant
frontpaneel
Afmeting in mm

GI81NAC30

150
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Maatschetsen Koelen en Vriezen
Vrieskast Inbouw
Luchtuitlaat
min. 200 cm2

Overstek
frontpaneel

Ü

558
min.
560

1221

1191

max.
2200

1221+A+Ü
(max.)

545

min. 40

1221+7

560 aanbevolen
min. 550

1199
Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Afmeting in mm

Onderkant
frontpaneel

A

Afmeting in mm

Afmeting in mm

GI41NAC30

Vrieskast Inbouw
Luchtuitlaat
min. 200 cm2

558

min.
560
1021

991

max.
2200
1021+7

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Afmeting in mm

Onderkant
frontpaneel

A

560 aanbevolen
min. 550

999

Overstek
frontpaneel

Ü
1021+A+Ü
(max.)

545

min. 40

Afmeting in mm

Afmeting in mm

GI31NAC30

Vrieskast Inbouw
Luchtuitlaat
min. 200 cm2
558

min.
560
874

874+7

max.
2200

Ü
874+A+Ü
(max.)

545

min. 40

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

A
560 aanbevolen
min. 550

844
852
Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2
Afmeting in mm

Afmeting in mm

Overstek
frontpaneel

Onderkant
frontpaneel

Een tussenbodem is
noodzakelijk
Ventilatie in de plint
min. 200 cm2

Afmeting in mm

GI21VAF30

Vrieskast Inbouw

558

min.
560
712

712+7

max.
2200

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

Ü

A

560 aanbevolen
min. 550

682
690

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Afmeting in mm

Overstek
frontpaneel

Onderkant
frontpaneel

Een tussenbodem is
noodzakelijk
Ventilatie in de plint
min. 200 cm2

Afmeting in mm

Maatschetsen

545

min. 40

712+A+Ü
(max.)

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

GI11VAF30

151
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Maatschetsen Bakovens
Bakovens

19,5

35

585+10 35

405

535

595
max.
45

60

min. 600
19,5

560+8

min.
550

+4

180

Kookzone-type
min.
20

405

577

595

595

548

Ventilatie in de plint
min. 50 cm2
Afmeting in mm

19,5

Wordt het apparaat onder een kookzone
ingebouwd, dan moet rekening gehouden
worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

560+8

535

max.
45

577

594

548

Ruimte voor
apparaataansluiting
320 x 115
Afmeting in mm

18

0

0

595

30 mm 38 mm

elektrische
kookplaat

27 mm 30 mm

Afstand min.:
Inductiekookzone: 5 mm
Gaskookplaat: 5 mm
Elektrokookplaat: 2 mm

19,5

548

gaskookplaat

Inbouwdiepte zie
Maattekeningen kookzone

max.
487,5
15
10
min. 2 5
0
Meubel-corpus
0
voorkant

7,5

47 mm 48 mm

Bereik voor
meubeldeur met
greep of werkblad

75

Detail A

Volledige oppervlakinductiekookzone

Inbouw met een kookzone.

Detail A

min. 2

min. werkbladdikte

opgebouwd vlak
Inductiekookzone
37 mm 38 mm

30

Let op het draaibereik van het paneel!

min. 600

Plaats voor
apparaataansluiting min. 550
320 x 115

577

7,5

70
55 65

Afmeting in mm

Afmeting in mm

HN678G4S1 | HS658GXS6 | HS636GDS1 | HR675GBS1

Bakovens
Plaats voor
apparaataansluiting min. 550
320 x 115
585+10 35

405

535

595
max.
45
595

60

min. 600+4
19,5

560+8

min.
550

180

Kookzone-type
min.
20

405

577
595

548

Ventilatie in de plint
min. 50 cm2
Afmeting in mm

535

max.
45

577

594

548

Ruimte voor
apparaataansluiting
320 x 115
Afmeting in mm

min. werkbladdikte

opgebouwd vlak
Inductiekookzone
37 mm 38 mm
Volledige oppervlakinductiekookzone

47 mm 48 mm

gaskookplaat

30 mm 38 mm

elektrische
kookplaat

27 mm 30 mm

Inbouw met een kookzone.

19,5
18

Inbouwdiepte zie
Maattekeningen kookzone

595
max.
487,5

548

Wordt het apparaat onder een kookzone
ingebouwd, dan moet rekening gehouden
worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

560+8

Afstand min.:
Inductiekookzone: 5 mm
Gaskookplaat: 5 mm
Elektrokookplaat: 2 mm

577

7,5

Afmeting in mm

min. 600

19,5

35

7,5

Afmeting in mm

HM676G0S6 | HM636GNS1 | HM633GNS1 | HB676G5S6 | HB673GBS1 | HB636GBS1 | HB633GBS1

152

017043_06_Siemens_extraKlasse-SERVICE_MAATSCHETSEN.indd 152

10-10-17 11:37

Maatschetsen Bakovens | Compacte bakoven met magnetron
Bakovens
min. 35

585+10
min. 20

60

560+8

405
96

19,5

+8
535 560

595

180

min.
550

min. 600+4

min.
20

405

96

max.
50

570

594

548

595

Plaats voor
apparaataansluiting
320 x 115

Afmeting in mm

535

max.
50

570

594

548

Ruimte voor
apparaataansluiting
320 x 115
Afmeting in mm

Inbouw met een kookzone.

19,5
25

Inbouwdiepte zie
Maattekeningen kookzone

595

Afstand min.:
Inductiekookzone: 5 mm
Gaskookplaat: 5 mm
Elektrokookplaat: 2 mm

max.
487,5

570

7,5

548

min. 600

19,5

min. 550

7,5

Afmeting in mm

Afmeting in mm
HB578A0S0 | HB378G0S0 | HB556ABS0 | HB356G0S0 | HB337A0S0 | HB334ABS0

Compacte bakoven met magnetron
Plaats voor
apparaataansluiting min. 550
320 x 115
450+5 35

560+8
min. 460

60

min.20

405

max.
45
595

442

19,5

407 560+8

405
442 407

max.
45
594

Ventilatie in de plint
min. 50 cm2

Ruimte voor
apparaataansluiting
320 x 115
Afmeting in mm

548

Afmeting in mm

13

75
min. 2

Detail A

0

0

Bereik voor
meubeldeur met
greep of werkblad

52 mm 53 mm

gaskookplaat

32 mm 43 mm

elektrische
kookplaat

32 mm 35 mm

Inbouwdiepte zie
maattekening kookzone

455
max.
347,5
7,5

Afstand min.:
442
inductiekookzone: 5 mm
gaskookplaat: 5 mm
elektrische kookplaat: 2 mm

19,5

15
10
min. 2 5
0
Meubel-corpus
0
voorkant
Let op het draaibereik van het paneel!
548

Volledige oppervlakinductiekookzone

Inbouw met één kookzone.

Detail A

19,5

min. werkbladdikte

opgebouwd vlak
Inductiekookzone
42 mm 43 mm

455

548

Kookzone-type

30

Maatschetsen

455

180

min.
550

Wordt het compacte apparaat onder een
kookzone ingebouwd, dan moet rekening
gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

min. 460

19,5

35

7,5

70
55 65

Afmeting in mm

Afmeting in mm

CN678G4S1

153
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Maatschetsen Compacte bakovens met magnetron | Compacte combi-magnetron met stoom
Compacte bakovens met magnetron
Plaats voor
apparaataansluiting min. 550
320 x 115

19,5

35

450+5 35

min. 460

60

min.20

max.
45
595

19,5

407 560+8

442

180

min.
550

405

455

Wordt het compacte apparaat onder een
kookzone ingebouwd, dan moet rekening
gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

560+8

405
442 407

max.
45
594

Ventilatie in de plint
min. 50 cm2

min. werkbladdikte

opgebouwd vlak
Inductiekookzone
42 mm 43 mm

455

548

Kookzone-type

548

Afmeting in mm

Ruimte voor
apparaataansluiting
320 x 115
Afmeting in mm

Volledige oppervlakinductiekookzone

52 mm 53 mm

gaskookplaat

32 mm 43 mm

elektrische
kookplaat

32 mm 35 mm

Inbouw met één kookzone.

19,5
13

Inbouwdiepte zie
maattekening kookzone

max.
347,5

Afstand min.:
442
inductiekookzone: 5 mm
gaskookplaat: 5 mm
elektrische kookplaat: 2 mm

7,5

548

min. 460

455

7,5

Afmeting in mm

Afmeting in mm
CM676G0S6 | CM656NBS1

Compacte combi-magnetron met stoom
Plaats voor
apparaataansluiting min. 550
400 x 200
450
19,5

50

35

560+8

50

50

+2

min. 460

50

min. 35

min.
550
min. 20

96
455
max.
50
594

448

19,5

560+8

96
455

545

Ventilatie in de plint
min. 50 cm2

max.
50
594

448
545

Afmeting in mm

Afmeting in mm

19,5

Plaats voor
apparaataansluiting 400 x 200

19,5

7
7

448

min. 3

455

96

min. 550

455
max.
345,5

455
545
594

3,5

564
Afmeting in mm

Afmeting in mm

CP565AGS0 |

154
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Maatschetsen Compacte combi-magnetron |
Compacte combi-magnetron
20,5

Achterwand
open

4
450

550

min. 550

558

max. 20

560+8

454

min. 4

max. 20

min.
550

458+2

96

20

454
570

594

Afmeting in mm

Ventilatie opening
min. 250 cm2
35

35

min. 550

20

Ventilatie in de plint
min. 50 cm2

Afmeting in mm

35

min. 550

Ventilatie opening
min. 250 cm2
35

450+2

450+2
560+8

Achterwand
open

600

Achterwand
open

560+8
600

Ventilatie in de plint
min. 50 cm2

Ventilatie in de plint
min. 50 cm2

Afmeting in mm

Afmeting in mm

CM585AMS0

Compacte bakovens

min. 550

min. 35

450+2
min. 35

60

560+8
180
19,5

min.20
19,5

Kookzone-type

405

455

405

455

442 407

max.
45
594

548

442

max.
45
594

Ruimte voor
apparaataansluiting
320 x 115
Afmeting in mm

407 560+8

548

Plaats voor
apparaataansluiting
320 x 115

Afmeting in mm

Detail A

19,5
13

75
min. 2

Detail A

0

0

Bereik voor
meubeldeur met
greep of werkblad

Volledige oppervlakinductiekookzone

52 mm 53 mm

gaskookplaat

32 mm 43 mm

elektrische
kookplaat

32 mm 35 mm

Inbouw met één kookzone.
Inbouwdiepte zie
maattekening kookzone

455
max.
347,5
7,5

Afstand min.:
442
inductiekookzone: 5 mm
gaskookplaat: 5 mm
elektrische kookplaat: 2 mm

19,5

15
10
min. 2 5
0
Meubel-corpus
0
voorkant
Let op het draaibereik van het paneel!
548

min. werkbladdikte

opgebouwd vlak
Inductiekookzone
42 mm 43 mm

30

Maatschetsen

min. 460

min. 460

min.
550

Wordt het compacte apparaat onder een
kookzone ingebouwd, dan moet rekening
gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

7,5

70
55 65

Afmeting in mm

Afmeting in mm

CS658GRS6 | CS636GBS1
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Maatschetsen Compacte bakovens | Compacte espresso volautomaat
Compacte bakovens

min. 550

min. 35

450+2
min. 35

60

560+8
min. 460

180

min.
550

19,5

min.20
19,5

455
max.
45
594

442 407
548

Ruimte voor
apparaataansluiting
320 x 115
Afmeting in mm

Kookzone-type

405

455

405

max.
45
594

Wordt het compacte apparaat onder een
kookzone ingebouwd, dan moet rekening
gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

442

407 560+8

548

Plaats voor
apparaataansluiting
320 x 115

min. werkbladdikte

opgebouwd vlak
Inductiekookzone
42 mm 43 mm

Afmeting in mm

Volledige oppervlakinductiekookzone

52 mm 53 mm

gaskookplaat

32 mm 43 mm

elektrische
kookplaat

32 mm 35 mm

Inbouw met één kookzone.

19,5
13

Inbouwdiepte zie
maattekening kookzone

548

7,5

Afmeting in mm

Afstand min.:
442
inductiekookzone: 5 mm
gaskookplaat: 5 mm
elektrische kookplaat: 2 mm

min. 460

455
max.
347,5

7,5

Afmeting in mm

CB675GBS1 | CB635GBS1

Compacte espresso volautomaat

CT636LES6
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Maatschetsen Warmhoudlade
Warmhoudlade

BI630CNS1

Warmhoudlade
35

min. 550

590+4

19,5

140

124

560+8
505

124

35

140
594

7,5

Boven een warmhoudlade kunnen
compacte bakovens met een apparaathoogte
van 455 mm ingebouwd worden.
Een tussenbodem is niet nodig.

540

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Maatschetsen

BI510CNR0

157
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Maatschetsen Inbouwfornuizen met kookplaten
Inbouwfornuis 60 cm met kookplaat
Inbouw met een kookzone.

560+8

min. 600+4
19,5

Inbouwdiepte zie
Maattekeningen kookzone

180

min.
20

405

96
595

535

max.
50

570

594

548

Afstand min.:
Inductiekookzone: 5 mm
Gaskookplaat: 5 mm
Elektrokookplaat: 2 mm

Ruimte voor
apparaataansluiting
320 x 115
Afmeting in mm

595
570

7,5

**55

min. 50

560+2
-0

*min. 40

490-500+2-0
min. min. 600
50
min. 30
* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
Afmeting in mm

max.
487,5

7,5

548

Afmeting in mm

583

513

min. 600

min.
550

19,5
25

Afmeting in mm

min. 550

min.
45

Inbouwfornuis/
Inbouwoven
20
1

1
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.
Afmetingen in mm

Afmetingen
in mm

HE517ABS1 & EI645CFB1E

Inbouwfornuis 60 cm met kookplaat
Inbouw met een kookzone.

560+8

19,5

min.
20

405

96
595

Inbouwdiepte zie
Maattekeningen kookzone

180

535

max.
50

570

594

548

Afstand min.:
Inductiekookzone: 5 mm
Gaskookplaat: 5 mm
Elektrokookplaat: 2 mm

Ruimte voor
apparaataansluiting
320 x 115
Afmeting in mm

595
min. 600

min. 600+4

min.
550

19,5
25

570

7,5

Afmeting in mm

Inbouwfornuis/
Inbouwoven
20
1

min.
45

1
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.
Afmetingen in mm

max.
487,5

548

7,5

Afmeting in mm

min. 550

Afmetingen
in mm

HE517ABS0 & EA645GN17
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Maatschetsen Vrijstaande fornuizen | Vrijstaande kookplaat | Inductiekookplaten
Vrijstaande fornuizen
600

600

600

600

600

850

30

850

1440
850

300

50
450

+15

150
Afmeting in mm

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Afmeting in mm

HA724220 | HX74U538N | HX745235N | HX745521N | HX745221N | HX725220N | HX423510N | HX423210N

Vrijstaande kookplaat

*100
42

10

110

102
49

564

*100
564

586

586
* Minimale afstand tot de wand
Afmeting in mm

EB0C5PY80N

Inductiekookplaten
912

522

**51
827

*min. 40

23

min. 50

490-500+2-0

min.
50

min. 600
***min. 20

* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
*** met ondergebouwde bakoven min. 30,
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven
Afmeting in mm

23

750+2

min. 50
+2

490-500
min. min. 600
50
***min. 20
* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
*** met ondergebouwde bakoven min. 30,
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven
Afmeting in mm

*min. 40

710

522

537

29

EX851FVC1E

EX975LXC1E | EX975LVV1E

min. 50
490-500+2
min. min. 600
50

* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
***min.
*** met ondergebouwde bakoven
20
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven
Afmeting in mm
ED751FPB1E

*min. 40

22

min. 50

500+2
-0

min.
50

min. 600

* Minimale afstand van
***min. 20
kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
*** met ondergebouwde bakoven min. 30,
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven
Afmeting in mm

592

522
**51

+2

560 -0

min. 50

490-500+2-0
min. min. 600
50
* Minimale afstand van
***min. 20
kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
*** met ondergebouwde bakoven
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven
Afmeting in mm
*min. 40

780+2
-0

602

**51

560+2

29

ED845FWB1E | EH845FVB1E

520

**50

795

**55
518

29
880+2
-0

*min. 40

517

802

**51

EX675LXV1E | EH675FEC1E

560+2
-0

min. 50

490-500+2-0
min. min. 600
50
***min.20
* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
*** met ondergebouwde bakoven min. 30,
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven
Afmeting in mm
*min. 40

Maatschetsen

520

EX651FEC1E | EU611BEB1E
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Maatschetsen Inductiekookplaten | Gaskookplaten
Inductiekookplaten
583

513
**55

*min. 40

583

513
**48

min. 50

560+2
-0

490-500+2-0
min. min. 600
50
***min. 20
* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
*** met ondergebouwde bakoven min. 30,
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven
Afmeting in mm

560+2

*min. 90

min. 50
490-500+2
min. min. 600
50

* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
***min.
*** met ondergebouwde bakoven
20
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven
Afmeting in mm

EX645FXC1M | EE645BPB2E | EH645LFE3E | EH645FFB1M | EH645BFB1E | EU645BEB2E | EU645BEF1E

Voor alle inbouw inductiekookplaten geldt het volgende:

ET645HN17E | ET645HF17E

Gaskookplaat
520

915

58

45
61

850+2
-0

* min.
150

27
**

43-53
min. 50

490-500+2
-0
min. 600
***min.
* Minimale afstand van
30
kookplaatuitsparing tot wand
** Positie gasaansluiting in uitsparing
*** Met ondergebouwde bakoven
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven
Afmeting in mm

Voor vlakke
inbouw

min. 50

526±1
503

R

8

R

5

921
850

10−0

Fase
max. 1 mm

Afmeting in mm
EP9A6SC90N

Gaskookplaat
752

45

Voor vlakke
inbouw

58
26
**

19-29

* min. 150

min. 55
480-490+2
-0

min. 600
***min.
30

* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot wand
** Positie gasaansluiting in uitsparing
*** Met ondergebouwde bakoven
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven
Afmeting in mm

R

610+2
-0

8

R

5

56

min. 55
758
min. 610max. 717

526±1
490+2

520

10−0

Fase
max. 1 mm

Afmeting in mm

EP7A6SB20N
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Maatschetsen Gaskookplaten | Wandschouwkappen
Gaskookplaten

560+2
-0

* min.
100

R5
19-29

594±1
560

490+2

26
56 **

45

min. 50

R8

58

524±1

590

520

min. 50

chamfer
max. 1 mm

480-490+2-0
min. 600

11 +0.5
-0

***min.
* Minimale afstand van
30
kookplaatuitsparing tot wand
** Positie gasaansluiting in uitsparing
*** Met ondergebouwde bakoven
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven
Afmeting in mm

Afmetingen in mm

EP6A6HC20N

45 520

915
61

850+2
-0

* min.
150

45

27
**

750

520

53

56

43-53
560+2
-0

min. 50

EC9A5SC90N

26
**

53
26
56 **

45
19-29

min. 600
***min.
30

* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot de wand
** Positie gasaansluiting in uitsparing
*** Met ondergebouwde bakoven
evt. meer; zie maatspecificaties
van de bakoven
Afmeting in mm
EC7A5SL90N

*min.
100

19-29

min. 50

560+2
-0

min. 55
+2
480-490 -0

* min. 150

490-500+2
-0
min. 600
***min.
* Minimale afstand van
30
kookplaatuitsparing tot de wand
** Positie gasaansluiting in uitsparing
*** Met ondergebouwde bakoven
evt. meer; zie maatspecificaties
van de bakoven
Afmeting in mm

582

520

53

480-490+2-0
min. 600

***min.
* Minimale afstand
30
kookplaatuitsparing tot wand
** positie gasaansluiting in uitsparing
*** Met ondergebouwde bakoven
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven
Afmeting in mm
EC6A5HB90N | EC6A5PL90N | EG6B5PB80N

Wandschouwkappen

min. 70(1)
min. 130(2)
min.
max.

930(1)
1200(1)

(3)

187
256

460

min. 990(2)
max. 1260(2)

190
260

Luchtafvoer uitlaat
45

470
min. 130(1)
min. 70(2)

210

min. 60

min. 450 elektro
min. 600 gas*
301 40

499
(1)
(2)
(3)

min. 465

Stopcontact

323

* vanaf bovenkant
pannendrager

890

222

256

138

454

Luchtafvoer
Circulatielucht
Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer naar
onderen monteren
Afmeting in mm

187
100

240

min. 450 elektro
min. 600 gas*

min. 400

* vanaf bovenkant
pannendrager

Afmeting in mm

Afmeting in mm

min. 140(1)
450
370

454

450

499

323

323

54

(1)

Apparaat in circulatiemodus
zonder kanaal
Circulatieset nodig

Afmeting in mm

Positie voor
stopcontact

Maatschetsen

890
77
20

Rekening houden met de maximale
dikte van de achterwand.
Afmeting in mm

222
Afmeting in mm

LC91KWV60
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Maatschetsen Wandschouwkappen
Wandschouwkappen

187

(3)

min.
min.

70(1)
130(2)

min. 969(1)
max. 1239(1)

256

460 190

min. 1029(2)
max. 1299(2)

Luchtafvoer uitlaat

470

45

min. 130(1)
min. 70(2)

260

min. 60

210

256

138

min. 570
Stopcontact

501
min. 450 elektro
min. 600 gas*

430
410 149

890

(1)

90187

* vanaf bovenkant
pannendrager

Lucht263
afvoer
(2) Circulatielucht
(3) Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer
naar onderen monteren
Afmeting in mm

240

min. 450 elektro
min. 600 gas*

min. 505

* vanaf bovenkant
pannendrager

Afmeting in mm

Afmeting in mm

min. 140(1)
540
430

501

540

480
430
890
(1)

Apparaat in circulatiebedrijf
zonder kanaal Circulatieset
noodzakelijk

Afmeting in mm

Positie voor
stopcontact

9
263

20

Rekening houden met de maximale
dikte van de achterwand.
Afmeting in mm

Afmeting in mm

LC97FQQ60

min.
min.

70(1)
130(2)

min. 928(1) 460
max. 1198 (1)
min. 988(2)
max. 1258(2)

187

(3)

256

190
260

min. 130(1)
min. 70(2)

210

min. 60

256

138

min. 465

Stopcontact

452
min. 450 elektro
min. 600 gas*

323
301 40

499
(1)
(2)
(3)

187
100

Luchtafvoer uitlaat
45

470

* vanaf bovenkant
pannendrager

790
183
Luchtafvoer
Circulatielucht
Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer
naar onderen monteren
Afmeting in mm

240
min. 400

min. 450 elektro
min. 600 gas*
* vanaf bovenkant
pannendrager

Afmeting in mm

Afmeting in mm

min. 140(1)
450
370

452

450

499

323

323

54

790
(1)

Apparaat in circulatiebedrijf
zonder kanaal Circulatieset
noodzakelijk

Afmeting in mm

Positie voor
stopcontact

75
20

Rekening houden met de maximale
dikte van de achterwand.
Afmeting in mm

183
Afmeting in mm

LC87KHM60
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Maatschetsen Wandschouwkappen
Wandschouwkappen

LC98BE542 | LC98BH542

247
635-965 (1)
635-1075 (2)

505

(3)

580

257
250 260

45

367

45

210

326

min. 120 (1)
min. 10 (2)
53

286

900 / 600*
500
(1) luchtafvoer
(2) circulatielucht
(3) luchtuitlaat - sleuf bij
Luchtafvoer naar onderen monteren
Afmeting in mm

20

Stopcontact

200

250

* vanaf
bovenkant
pannendrager

min.
330

* vanaf
bovenkant
pannendrager

31
min. 550/650
elektro/gas*

min. 550/650
elektro/gas*

Bij gebruik van een achterwand
moet met het design van het apparaat
rekening worden gehouden. Afmeting in mm

Afmeting in mm

Afmeting in mm

LC97BHM50 | LC96BBC50 | LC67BHM50* | LC66BBC50*

248

168
522

799-975

45
319

768

246
170 250

Stopcontact

246

min.
280

45

230

270
* vanaf
bovenkant
pannendrager

500

900 / 600*

Afmeting in mm

165
25

20

min. 550/650
Bij gebruik van een achterwand
elektro/gas*
moet met het design van het apparaat
rekening worden gehouden.
Afmeting in mm

228

vanaf
* bovenkant
pannendrager

min. 550/650
Elektro/Gas*
Afmeting in mm

Maten in mm

Maatschetsen

LC96PBC50 | LC66PBC50*
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Maatschetsen Vlakschermkappen
Vlakschermkappen

253
471
426

ø 170

84

506

347

41

14

195
ø 120

45

ø 150

=

82
40
min.
420

524

198

471 385

33

137

598

290-455

Corpusdiepte
280

16

Corpusdiepte
300

X

X: al naar gelang uitrusting
Afmeting in mm

Corpusdiepte
320

16

347

290

41

133

84

182
133

84

182
133

82

10

10 82

347

84
133

35

Achterwandpaneel
max. 20 mm

16

347
182
133

133
290

Positie LED
lampen
Afmeting in mm

347

84

182
133
14

41

600

49

17
Diepteaanpassing van de filterafzuigkap
afzuigkap tot 29 mm mogelijk
Afmeting in mm

41

95

=

95

187

min. 300
Aanbeveling 320

133

82

10

41

290

31

82

10

290
31

31

LI67SA530

ø 120/150

22

526

266
131

14

min.
390

25

41

138
192

40

17

41
176

161
275

24
138
41

22

16

600

102
266

Inbouwdiepte 300

24
186

10

138
41

290
17

22

16

10
290

Inbouwdiepte 320

24

102
266

186

Positie
35
X
LED-verlichting
X: afhankelijk van uitrusting
Achterwandpaneel
max. 20 mm
Afmeting in mm

Afmeting in mm

Inbouwdiepte 280

112

36
14

176
186

598

290-455

ø 120
ø 150

24

25

203
179

266

45

102

248

109

min. 300
Advies 320

186

10

138
41

290
17

22

16

102
266

186

10

290
17

LI64MB520
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Maatschetsen Vlakschermkappen | Afzuigunits
Vlakschermkappen

ø 120/150

22

526

266
102

248
203
138

138

14

min.
390

25

192

176
183

Diepteaanpassing van de filterafzuigkap tot 29 mm mogelijk
Afmeting in mm

176

161
275

600
Afmeting in mm

16

Corpusdiepte
280

41

266

176

183
138

10

16

38
12,5

41

290

X
290
Positie halogee X: al naar gelang uitrusting
verlichting
Achterwandpaneel bij vlakke wand
inbouw niet mogelijk
Afmeting in mm
Corpusdiepte
320

38
92,5

183
176
10

14

16

Corpusdiepte
300

38
12,5

99,5

26,5

72

40

17

ø 120
ø 150

41

598

290-455

266

69

131
25

41

138

109

min. 300
Aanbeveling 320

92,5
266

183
176

138

12,5

10
41

290

17
Afmeting in mm

92,5
266

176183

10

290
17
Afmeting in mm

17
Afmeting in mm

LI64LA520

Afzuigunits

LB88574

225
100
ø 120

248

248

ø 150
350-3

min. 15

160

95

35

55

60

9

465
496

315

530

346

Maatschetsen

500-3

16

380
Afmeting in mm

Afmeting in mm

Afmeting in mm

LB55564
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Maatschetsen Onderbouw afzuigkappen
Onderbouw afzuigkappen
28
600
504

80

85

ø 120

64,5
188
150

ø 100/120
44,5
35
16

26

47
234

85
208
16
16

64,5
150

341

ø 120
482
525

600
Afmeting in mm

Afmeting in mm

LU63LCC50 | LU63LCC20
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Siemens Showroom
inspiratiehuis 20|20, Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp
Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 17:00 uur.
Ook geopend op enkele zondagen. Voor meer informatie kijk op:
thefuturemovingin.nl/showroom

extraKlasse 2018

Postbus 259, 2130 AG Hoofddorp
Internet: www.thefuturemovingin.nl / Telefoon: 088 - 424 4020
e-mail: infocentrum-siemens@bshg.com

017043 / Q8A0027180 - Prijzen zijn adviesprijzen en inclusief BTW. Zet-, drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

BSH Huishoudapparaten B.V.
BSH Group is licentiehouder van het merk Siemens van Siemens AG

extraKlasse 2018
thefuturemovingin.nl/extraklasse

Alle ruimte om Siemens apparatuur te ontdekken
www.inspiratiehuis2020.nl

Siemens. The future moving in.
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