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Myčky nádobí
Výjimečné inovace pro výjimečný lesk

Siemens. Seznamte se s budoucností.

siemens-home.cz
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Síla inteligentně propojených senzorů

Jedinečná kvalita 
technologie iSensoric 
spočívá v propojení 
mnoha senzorů.
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1  Automatické programy

Zářivé výsledky stiskem tlačítka. Jakmile je 
spuštěn některý z automatických programů, 
aqua senzor automaticky měří znečištění vody 
a přesně přizpůsobuje potřebné množství vody 
pro mytí nádobí. Technologie iSensoric společně 
s dalšími senzory sleduje celý mycí a sušicí 
proces, aby byly výsledky mytí nádobí vždy 
nejlepší.
 
2  aquaStop®

Záruka po celou dobu životnosti spotřebiče na 
škody způsobené vodou. Tento bezpečnostní 
systém zabraňuje úniku vody díky inteligentním 
senzorů. V případě, že voda uniká z přívodní 
hadice nebo když voda teče ze spotřebiče, 
bezpečnostní senzor situaci okamžitě rozpozná 
a aktivuje systém aquaStop. Funkčnost systému 
garantuje Siemens po celou dobu životnosti 
myček. 

3  intensiveZone

Pro mytí velkých hrnců, pánví i křehkého nádobí 
v jednom mycím cyklu. Funkce intensiveZone 
automaticky zvyšuje tlak vody v tryskách 
spodního koše. Tak se důkladně umyjí silně zne-
čištěné hrnce a pánve, zatímco v horním koši 
se běžným tlakem vody jemně umyje křehké 
nádobí. Senzor naplnění zajišťuje zároveň 
optimální množství vody v myčce pro vynikající 
výsledky mytí. 
 
4  TFT display

Mimořádně snadné ovládání. Intuitivní TFT 
displej je propojen s ovládacím systémem 
iSensoric, který zpracovává informace z každého 
senzoru. Hodiny na displeji zobrazují přesný čas, 
kdy bude mycí cyklus dokončen. Stisk infotla-
čítka vyvolá popis programu a informace o něm 
a Eco prognóza ukazuje spotřebu vody a energie 
pro každý cyklus.
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Přirozené šetření energie

Energetická úspornost ve spojení s nejmodernějším designem

Inovativní technologie pro 
dokonale čisté nádobí při 
minimální spotřebě vody 
a energie

Díky využití pokročilé technologie sušení mají 
myčky Siemens minimální spotřebu energie. 
Zeolit, přírodní minerál, má překvapující schop-
nost pohlcovat vlhkost a přeměňovat ji v teplo. Co 
to pro vás znamená? Teplo, které přirozeně vzniká 
díky technologii Zeolith®, se využívá pro cyklus 
sušení. Není tedy potřeba použít žádnou další 
energii pro sušení nádobí. Výsledkem je perfektně 
suché nádobí při nižší spotřebě energie.

Lesk navíc

Z myčky rovnou na stůl. Funkce Shine & Dry 
zajistí lesklé sklenice beze stop po kapkách vody. 
Speciální cyklus sušení u technologie Zeolith® 
navíc vysuší stejně dobře plastové nádobí, hrnce 
i pánve. Ušetří vám tím čas, protože už nemusíte 
leštit sklence po vyjmutí z myčky a můžete tak 
strávit více času se svými hosty.

Minerál zeolit, který je uložen ve speciální 
nádobě uvnitř myčky, má regenerační 
schopnost a spolehlivě funguje po celou dobu 
životnosti myčky. Při použití programu Eco 50 
má myčka s technologií Zeolith® skvělé výsledky 
mytí nádobí s minimální spotřebou energie. 
Díky nejnovější senzorové technologii myčky 
Siemens nejen šetří vodu, ale také energii. 
Všechny myčky Siemens jsou v energetické 
třídě minimálně A+, ty s technologií Zeolith® 
v nejúspornější třídě A+++. Šetření energie je 
důležité nejenom kvůli nákladům na energii, 
ale i z hlediska životního prostředí.

sušení Zeolith®
Úspornější, 
výkonnější
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Příborová 
zásuvka
Vnitřní uspořádání myčky 
na té nejvyšší úrovni

Vnitřní design myčky je stejně důležitý 
jako vnější design. Proto myčky Siemens 
mají ve vnitřním uspořádání řadu 
praktických vylepšení, která vám usnadní 
ukládání nádobí. Nastavitelné koše 
a příborová zásuvka, možnost snadného 
vložení i velkých nádob a na první pohled 
viditelné modré úchopové body, díky 
kterým hned poznáte, jaké části můžete 
flexibilně přizpůsobit svým potřebám. 
Navíc myčky mají i speciální držáky pro 
sklenice na vysoké stopce a praktickou 
příborovou zásuvku nebo speciální box na 
efektivní rozpuštění mycího prostředku. 
Bez ohledu na to, pro kolik přátel pořádáte 
slavnostní večeři, do myčky Siemens 
snadno naskládáte všechno nádobí.

rackMatic™

Znáte tu situaci, kdy stále dokola přeskládáváte 
nádobí v myčce, protože ten poslední hrnec 
se už dovnitř nevejde? Se systémem rackMatic 
můžete snadno upravit výšku horního koše, a to 
i když už je myčka plná nádobí. Ušetříte si tak 
spoustu času a námahy.

systém košů varioFlex Pro

Systém košů varioFlex Pro je navržen pro snadné 
uložení velkých talířů a umožní vám snadno 
získat místo i pro velké hrnce a pánve. Sklopné 
trny, které je možné upravit podle potřeby, 
jsou pro snadnou orientaci modře vyznačené. 
Systém varioFlex Pro se kdykoliv přizpůsobí 
vašemu životnímu stylu. 

Technologické inovace Siemens zaručují nižší 
spotřebu vody a energie – bez kompromisů  
na výsledku mytí nádobí.

varioFlex Pro
systém košů
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10 let záruky na prorezavění vnitřního 
pláště myčky

Díky našim kvalitním materiálům a perfektnímu 
zpracování poskytujeme k naší standardní 
záruce navíc ještě zdarma desetiletou záruku 
na prorezavění vnitřního pláště myčky.

příborová zásuvka varioPro 

Příborová zásuvka varioPro je ideálním místem 
pro příbory. Díky ní nemusíte mít v myčce 
košík na příbory a získáte tak více místa. Nože, 
vidličky a lžíce se ukládají na bok a je pak velmi 
snadné je z myčky uložit do zásuvky na příbory. 
Flexibilní trny jsou vyznačené modře, je možné 
je sklopit a umístit do zásuvky i větší kuchyňské 
náčiní nebo třeba hrnečky na kávu. 

dávkovací asistent

Speciální box dávkovací asistent určený pro mycí 
prostředky zajišťuje perfektní a rovnoměrnou 
distribuci mycího prostředku v průběhu mycího 
cyklu. Mycí prostředek se dokonale rozpustí 
a nezanechá skvrny na nádobí. 

dávkovací
asistent
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Čisté nádobí ještě než 
půjdete spát

intensiveZone 

S funkcí intensiveZone můžete umýt 
křehké nádobí i připálené pánve při 
stejném mycím cyklu. Zvýšená teplota vody 
a tlak v tryskách ve spodním koši zajistí 
odstranění odolných skvrn, zatímco křehké 
nádobí je šetrně umyto v horním koši. 
Nemusíte tedy mýt nadvakrát při různých 
programech ani namáčet připálené nádobí. 
A technologie iSensoric zároveň zajišťuje 
optimální využití vody v myčce.

Potřebujete někdy umýt nádobí obzvlášť 
rychle? Třeba když jste ráno zapomněli pustit 
mycí program nebo vám chybí nádobí těsně 
předtím, než dorazí návštěva na večeři. Proto 
mají naše myčky funkci varioSpeed Plus, 
díky které trvá mycí program třetinu obvyklé 
délky. Stačí stisknout tlačítko varioSpeed 
Plus ke zvolenému programu*. Například 
u programu Eco 50 funkce varioSpeed Plus 
zajistí umyté a usušené nádobí téměř během 
hodiny. 

*Kromě programu rychlý 45 °C

Ušetříte čas, když to 
nejvíc potřebujete.

varioSpeed Plus myje  
a suší za třetinu času bez 
kompromisů na výsledcích 
mytí nebo sušení
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Něco navíc

extra sušení 

Po ukočení mycího cyklu už nepotřebujete 
nádobí dosušit utěrkou. Funkce extra sušení 
zajistí, že nádobí bude po ukončení cyklu 
perfektně suché. 

Specializováno na jemné mytí:  
program sklo 40 °C

Exkluzivní skleničky vyžadují při mytí zvláštní 
péči. Program sklo 40 °C od Siemens je na tyto 
požadavky přesně nastaven. Skleničky umyje 
pečlivě a důkladně při nízkých teplotách. Fáze 
sušení je na závěr ještě prodloužena pro obzvlášť 
šetrné sušení. Výsledek uvidíte sami: lesklé 
skleničky bez jediné stopy po kapkách vody.

½náplň

Ideální funkce pro malé domácnosti. Hodí se 
pro menší množství nádobí, které můžete uložit 
kamkoliv do myčky. Zvolený program v kombi-
nací s funkcí ½náplň spotřebuje až o 20 % méně 
vody a o 10 % méně energie. Při zachování 
skvělých výsledků mytí tak můžete pustit myčku 
kdykoliv a nemusíte čekat, až ji zcela naplníte.

hygienaPlus: jedno plus v hygieně

Funkce hygienaPlus je ideální pro mytí nádobí 
a kuchyňských potřeb, u kterých je kladen 
vysoký požadavek na maximální hygienu. Jedná 
se zejména o prkénka na krájení nebo dětské 
láhve. Během fáze oplachu se na 10 min. zvýší 
teplota až na 70 °C. Tím dojde k odstranění až 
99 % veškerých bakterií a mikrobů.

Inovativní technologie Siemens 
vám poskytuje mnohem víc 
než jen čisté nádobí. Speciální 
funkce a programy vyřeší 
jakokouliv situaci.

sklo

Poloviční 
náplň

hygienaPlus
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