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Umývačky riadu
Výnimočné inovácie pre výnimočný lesk

Siemens. Zoznámte sa s budúcnosťou.

www.siemens-home.com/sk



Sila inteligentne prepojených senzorov

Jedinečná kvalita 
technológie iSensoric 
spočíva v prepojení 
mnohých senzorov
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1  Automatické programy

Žiarivé výsledky stlačením tlačidla. Akonáhle je 
spustený niektorý z automatických programov, 
aqua senzor automaticky meria znečistenie vody 
a presne prispôsobuje potrebné množstvo vody 
na umývanie riadu. Technológia iSensoric spo-
ločne s ďalšími senzormi sleduje celý umývací 
a sušiaci proces, aby boli výsledky umytia riadu 
vždy najlepšie.
 
2  aquaStop®

Záruka počas celej životnosti spotrebiča 
na škody spôsobené vodou. Tento bezpeč-
nostný systém zabraňuje úniku vody vďaka 
inteligentným senzorom. V prípade, že voda 
uniká z prívodnej hadice alebo ak voda tečie 
zo spotrebiča, bezpečnostný senzor situáciu 
okamžite rozpozná a aktivuje systém aquaStop. 
Funkčnosť systému garantuje Siemens počas 
celej životnosti umývačiek. 

3  intensiveZone

Na umývanie veľkých hrncov, panvíc aj kreh-
kého riadu v jednom umývacom cykle. Funkcia 
intensiveZone automaticky zvyšuje tlak vody 
v dýzach spodného koša. Tak sa dôkladne 
umyjú silno znečistené hrnce a panvice, kým 
v hornom koši sa bežným tlakom vody jemne 
umyje krehký riad. Senzor naplnenia zároveň 
zaisťuje optimálne množstvo vody v umývačke 
na vynikajúce výsledky umytia. 
 
4  TFT displej

Mimoriadne ľahké ovládanie. Intuitívny TFT disp-
lej je prepojený s ovládacím systémom iSensoric, 
ktorý spracováva informácie z každého senzora. 
Hodiny na displeji zobrazujú presný čas, kedy 
bude umývací cyklus dokončený. Stlačenie info 
tlačidla vyvolá popis programu a informácie 
o ňom a Eco prognóza ukazuje spotrebu vody 
a energie na každý cyklus.



Prirodzené šetrenie energie

Energetická úspornosť v spojení s najmodernejším dizajnom

Inovatívne technológie 
pre dokonalo čistý riad 
pri minimálnej spotrebe 
vody a energie

Vďaka využitiu pokročilej technológie sušenia 
majú umývačky Siemens minimálnu spotrebu 
energie. Zeolit, prírodný minerál, má prekva-
pujúcu schopnosť pohlcovať vlhkosť a meniť ju 
na teplo. Čo to pre vás znamená? Teplo, ktoré 
prirodzene vzniká vďaka technológii Zeolith®, sa 
využíva pre cyklus sušenia. Nie je teda potrebné 
použiť žiadnu ďalšiu energiu na sušenie riadu. 
Výsledkom je perfektne suchý riad pri nižšej 
spotrebe energie.

Lesk navyše

Z umývačky rovno na stôl. Funkcia Shine & Dry 
zaistí lesklé poháre bez stôp po kvapkách vody. 
Špeciálny cyklus sušenia technológiou Zeolith® 
navyše vysuší rovnako dobre plastový riad, 
hrnce aj panvice. Ušetrí vám tak čas, pretože už 
nemusíte leštiť poháre po vybratí z umývačky 
a môžete tak stráviť viac času s vašimi hosťami.

Minerál zeolit, ktorý je uložený v špeciálnej 
nádobe vnútri umývačky, má schopnosť regene-
rácie a spoľahlivo funguje počas celej životnosti 
umývačky. Pri použití programu Eco 50 má umý-
vačka s technológiou Zeolith® skvelé výsledky 
umytia riadu s minimálnou spotrebou energie. 
Vďaka najnovšej senzorovej technológii umý-
vačky Siemens nielen šetria vodu, ale aj energiu. 
Všetky umývačky Siemens sú v energetickej 
triede minimálne A+, tie s technológiou Zeolith® 
v najúspornejšej triede A+++. Šetrenie energie 
je dôležité, nielen kvôli nákladom na energiu, 
ale aj z hľadiska životného prostredia.

sušenie Zeolith®
Úspornejšie,
výkonnejšie



Príborová zásuvka
Vnútorné usporiadanie 
umývačky na tej najvyššej 
úrovni

Vnútorný dizajn umývačky je rovnako 
dôležitý, ako vonkajší. Preto majú umývačky 
Siemens vo vnútornom usporiadaní mnoho 
praktických vylepšení, ktoré vám uľahčia 
ukladanie riadu. Nastaviteľné koše 
a príborová zásuvka, možnosť ľahkého 
vloženia aj veľkého riadu a na prvý pohľad 
viditeľné modré body, vďaka ktorým hneď 
viete, aké časti môžete flexibilne prispôsobiť 
vašim potrebám. Navyše umývačky majú 
aj špeciálne držiaky na poháre s vysokou 
stopkou a praktickú príborovú zásuvku alebo 
špeciálny box na efektívne rozpustenie 
umývacieho prostriedku. Bez ohľadu na to, 
pre koľkých priateľov pripravujete 
slávnostnú večeru, do umývačky Siemens 
ľahko vložíte všetok riad.

rackMatic™

Poznáte to, keď stále dookola prekladáte riad 
v umývačke, pretože ten posledný hrniec sa už 
nezmestí dovnútra? So systémom rackMatic 
môžete ľahko upraviť výšku horného koša a to 
aj keď je už umývačka plná riadu. Ušetríte si tak 
veľa času a námahy.

Systém košov varioFlex Pro

Systém košov varioFlex Pro je navrhnutý na 
ľahké uloženie veľkých tanierov a umožní vám 
ľahko získať miesto aj na veľké hrnce a panvice. 
Sklopné kolíky, ktoré je možné upraviť podľa 
potreby, sú pre jednoduchšiu orientáciu vyzna-
čené modrou farbou. Systém varioFlex Pro sa 
kedykoľvek prispôsobí vášmu životnému štýlu. 

Technologické inovácie Siemens zaručujú nižšiu 
spotrebu vody a energie – bez kompromisov 
na výsledku umytia riadu.

systém košov
varioFlex Pro



10 rokov záruka proti prehrdzaveniu 
vnútorného plášťa umývačky

Vďaka našim kvalitným materiálom a perfekt-
nému spracovaniu poskytujeme k našej štandard-
nej záruke navyše zdarma desaťročnú záruku 
proti prehrdzaveniu vnútorného plášťa umývačky.

Príborová zásuvka varioPro 

Príborová zásuvka varioPro je ideálnym miestom 
na príbory. Vďaka nej nemusíte mať v umývačke 
košík na príbory a získate tak viac miesta. Nože, 
vidličky a lyžice sa ukladajú nabok a potom je 
veľmi ľahké ich z umývačky uložiť do zásuvky na 
príbory. Flexibilné kolíky sú vyznačené modrou, 
je možné ich sklopiť a umiestniť do zásuvky 
aj väčší kuchynský riad alebo napríklad hrnčeky 
na kávu. 

Dávkovací asistent

Špeciálny box, dávkovací asistent, je určený na 
umývacie prostriedky. Zaisťuje perfektnú a rov-
nomernú distribúciu umývacieho prostriedku 
počas umývacieho cyklu. Umývací prostriedok 
sa dokonalo rozpustí a nezanechá škvrny na riade. 

príborová
zásuvka Vario

dávkovací
asistent

10 -ročná



Čistý riad ešte skôr než 
pôjdete spať

intensiveZone 

S funkciou intensiveZone môžete umyť 
krehký riad aj pripálené panvice pri rov-
nakom umývacom cykle. Zvýšená teplota 
vody a tlak v dýzach v spodnom koši 
zaistia odstránenie odolných škvŕn, kým 
krehký riad je šetrne umytý v hornom koši. 
Nemusíte tak umývať viackrát pri rôznych 
programoch ani namáčať pripálený riad. 
A technológia iSensoric zároveň zaisťuje 
optimálne využitie vody v umývačke.

Potrebujete občas umyť riad veľmi rýchlo? 
Napríklad keď ste ráno zabudli pustiť umývací 
program alebo vám chýba riad tesne pred-
tým, než dorazí návšteva na večeru. Preto 
majú naše umývačky funkciu varioSpeed 
Plus, vďaka ktorej trvá umývací program 
tretinu obvyklej dĺžky. Stačí stlačiť tlačidlo 
varioSpeed Plus k zvolenému programu*. 
Napríklad pri progrme Eco 50 funkcia 
varioSpeed Plus zaistí umytý a usušený riad 
takmer počas hodiny. 

*Okrem programu rýchly 45 °C

Ušetríte čas, keď to 
najviac potrebujete

varioSpeed Plus umyje 
a usuší za tretinu času bez 
kompromisov na výsledkoch 
umytia alebo sušenia
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Niečo navyše

Extra sušenie 

Po ukončení umývacieho cyklu už nepotrebujete 
riad dosušiť utierkou. Funkcia extra sušenie 
zaistí, že riad bude po ukončení cyklu perfektne 
suchý. 

Špecializované na jemné umývanie: 
program sklo 40 °C

Exkluzívne poháre si vyžadujú pri umývaní 
zvláštnu starostlivosť. Program sklo 40 °C od 
Siemens je na tieto požiadavky presne nastavený. 
Poháre umyje starostlivo a dôkladne pri nízkych 
teplotách. Fáza sušenia je na záver ešte predĺžená 
na obzvlášť šetrné sušenie. Výsledok uvidíte sami: 
lesklé poháre bez jedinej stopy po kvapkách vody.

½ náplň

Ideálna funkcia pre malé domácnosti. Hodí sa 
pre menšie množstvo riadu, ktoré môžete uložiť 
kamkoľvek do umývačky. Zvolený program 
v kombinácii s funkciou ½ náplň spotrebuje až 
o 20 % menej vody a o 10 % menej energie. 
Pri zachovaní skvelých výsledkov umytia tak 
môžete pustiť umývačku kedykoľvek a nemusíte 
čakať, kým sa celkom naplní.

HygienaPlus: jedno plus v hygiene

Funkcia hygienaPlus je ideálna na umývanie 
riadu a kuchynských potrieb, pri ktorých sa kladú 
vysoké požiadavky na maximálnu hygienu. Ide 
hlavne o dosky na krájanie alebo detské fľaše. 
Počas fázy oplachu sa na 10 min. zvýši teplota 
až na 70 °C. Tým dôjde k odstráneniu až 99 % 
všetkých baktérií a mikróbov.

Inovatívna technológia Siemens 
vám poskytuje oveľa viac, než 
len čistý riad. Špeciálne funkcie 
a programy vyriešia akúkoľvek 
situáciu

extra sušenie

polovičná
náplň



•  Image obrázky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR.

•  Myslite, prosím, na niekoľkonásobné použitie tohto prospektu 
a odovzdajte ho ďalším záujemcom.
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