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Gelecek evinizde.

Beklentinizin ötesindeki          
teknoloji tasarımla buluştu. 
Siemens avantgarde.

Siemens Ev Aletleri



Çamaşırlarınız için üstün bir teknolojiye 
sahip olun: iSensoric 

 
avantgarde çamaşır makinesi ile birçok akıllı 
özellik evinizle buluşuyor. i-Dos deterjan 
dozunu en etkin şekilde otomatik olarak 
ayarlarken, sensoFresh aktif oksijen      
kullanımı ile en zorlu hatta yıkanmaz kumaşları 
bile tazeliyor. Leke çıkarma sistemi ise tek bir 
düğme ile en inatçı lekelerle başa çıkıyor. 
Siemens’in akıllı sensör teknolojisi olan 
iSensoric ile tüm bu özellikler hayatınıza 
giriyor. 

 

Makinenin üstünlükleri sadece zaman ve 
çabadan tasarruf etmenizi sağlayarak bitmiyor. 
Home Connect özelliği sayesinde her yerden, 
istediğiniz her zaman çamaşır makinenizi takip 
edip çalıştırabilirsiniz. 

avantgarde tüm bunlara ek olarak evinizin 
güzel görünmesini de sağlayan çok şık bir 
tasarımla sizi buluşturuyor. Mavi ışık halkası 
harika bir görsel güzellik sunarken, ergonomik 
olarak eğimli tasarım hem göze hoş görünüyor 
hem de makineniz için kusursuz bir çalışma 
performansı vadediyor.

avantgarde çamaşır makinesinin en çekici özelliği daha çalıştırılmaya başlamadan önce fark edilir: 
Zamanın ötesinde tasarımı ve harika detaylarıyla evinize özel bir dokunuş katar.

Çamaşır makinenizi kullanırken yüksek konfora sahip olun: Eğimli panel

Yeni panel tasarımı çamaşır makinenizi çalıştırırken de size konfor alanı sağlıyor. 25° açıya sahip 
panel sayesinde, iSelect Touch Display‘deki her özelliği çok daha rahat okuyup kontrol edebilirsiniz.

Çamaşırlarınıza hassas işlem ve 
büyük çamaşır kapasitesi: 
waveDrum

waveDrum’ın yenilikçi yapısındaki 
benzersiz dalga şekli ve asimetrik 
paletler, birbirini mükemmel 
şekilde tamamlayarak 
çamaşırlarınızın hassas bir şekilde 
yıkanmasını sağlar.

Tek bir dokunuşla kapağı açın: 
Kapak düğmesi

Makinenin kapağı tek bir tuşa 
basılarak zahmetsizce açılır. 
Böylece tamburun içine çok daha 
kolay ve ergonomik bir şekilde 
erişim sağlanır.

Çamaşır makineniz sizinle 
iletişim kuruyor: Estetik kapak 
aydınlatması

Çamaşır makineniz daha da 
etkileyici. Estetik kapak 
aydınlatması, yıkama programı 
devam ederken ve program 
bittiğinde farklı şekilde yanıp 
sönerek çamaşır makinesinin 
çalışma durumu hakkında 
kullanıcıya bilgi verir.

waveDrum
Kapak 
düğmesi

Estetik kapak 
aydınlatması

Yaşamınızı ileriye 
götürecek üstün teknoloji.

Daha fazla bilgi için cep 
telefonunuzun kamerasını 
aktif hale getirip,                  
QR kodu okutabilirsiniz.

Zamanın ötesinde bir tasarım.

Çamaşırlarınız için daha 
fazla alan: 1-10 kg yükleme 
kapasitesi 

1-10 kg’lık yükleme kapasitesi
sayesinde artık maksimum 
enerji verimliliğiyle yeni      
soft tamburda daha fazla 
çamaşır yıkayabilirsiniz.

1- 10
kg

Kapasite



Siz anı yakalayın. O gerisini düşünür.

Sizin için önemli bir anın keyfini çıkarabilmeli ve başka hiçbir şeyi düşünmek zorunda kalmamalısınız. 
Bu keyifli anları bir kenara bırakıp düşünmeniz gereken şey giysilerinizin kokusuysa eğer endişe 
etmeyin. sensoFresh programı, aktif oksijen kullanımı ile kötü kokuları kolayca ortadan kaldırır.

Mükemmel bir görünüme sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Yoğun hayatınızda size her koşulda kusursuz görünüm sağlayabilecek, akıllı bir yardımcıya ihtiyacınız 
olabilir. Tıpkı avantgarde çamaşır makinesi gibi. iSensoric teknolojisi sayesinde, her yıkamada kirli 
çamaşırlarınızla en az sizin kadar ilgilenir! İdeal sonuca ulaşmanız için neredeyse hiçbir şey 
yapmanıza gerek kalmaz. 

Aktif oksijen özelliği ile yıkamaya gerek kalmadan kokuları hızlı ve etkili bir 
şekilde yok edin: sensoFresh programı

sensoFresh programı sayesinde sigara dumanı ve yemek kokuları gibi sizi rahatsız 
eden tüm kötü kokulardan kurtulabilirsiniz. Hassas ve yıkanmaz kumaşları bile kısa 
sürede kötü kokulardan arındırır. Aktif oksijen; istenmeyen kokuların yoğunluğuna 
bağlı olarak, 30 ile 45 dakikada çamaşırlarınızdaki kokuları nötralize eder.

Daha kolay, daha hassas ölçümleme: i-Dos

i-Dos kumaş tipini, kaç kilo çamaşır olduğunu, suyun sertliğini ve çamaşırların kirlilik 
derecesini saptar. avantgarde çamaşır makinesi minimum kaynak kullanımı için, 
çamaşıra göre hassas ölçümleme yaparak deterjan miktarını kendisi ayarlar.

sensoFresh
programı

i-Dos

Tek dokunuşla kötü 
kokuları geride bırakın.



Zorlukları aşmada çamaşır 
makineniz gibi olun. 
Leke çıkarma sistemine sahip avantgarde çamaşır makinesi ile en inatçı kirler bile tek düğmeyle 
temizleniyor. Artık kıyafetleriniz üzerinde tutunabilecek tek bir leke bile yok. 

avantgarde çamaşır makinesini kullanırken yaşadığınız olağanüstü deneyime, makinenin teknolojisi de 
her zaman destek oluyor. Akıllı çözümler sayesinde geliştirilen otomatik özellikler makinenizin 
potansiyelinden tam olarak faydalanabilmenizi sağlıyor. 

Tek bir düğmeye basarak 16 farklı lekeden kurtulmanın yolu:                               
Leke çıkarma sistemi

Domates, çimen ya da kırmızı şarap... Her leke farklıdır ve temizlenmesi için farklı bir 
işlem yapılması gerekir. Leke çıkarma sistemi ise bu işlemin tam olarak nasıl 
yapılacağını her zaman bilir. Artık en inatçı 16 leke, güvenilir ve otomatik bir şekilde 
temizlenebiliyor. 

Düşük sıcaklıklarda bile hijyenik olarak temiz çamaşırlar: Hijyen opsiyonu

Hijyen opsiyonu, yüksek sıcaklık kullanılan yıkama programlarında yıkanamayan 
hassas kumaşlar için özellikle uygundur. Çamaşırlarınız, aktif oksijen kullanımı 
sayesinde, 40°C kadar düşük sıcaklıklarda bile hijyen açısından temiz hale gelir. 

En yüksek hijyen standartlarınıza ulaşın: Tambur temizleme programı

Çamaşır makinesinin tamburunu temizleme programı, makine tamburunda 
istenmeyen kötü kokuların oluşmasını engeller. Aktif oksijen kötü kokulara neden 
olan bakterilerin birikmesini önler ve hijyen açısından temiz bir makine sağlar. 

Otomatik
leke çıkarma
programı

 
drumClean

Çamaşır makineniz çok sessiz: Sessiz Yıkama

Sessiz Yıkama opsiyonu ile tek bir düğmeye basarak çamaşır makinenizin dönüş gürültüsünü 
azaltabilir ve program bitiş uyarı sesini kapatabilirsiniz. 

 
Hijyen 
opsiyonu



avantgarde çamaşır makinesi sizin yaşam tarzınıza uygun ideal yıkama deneyimi sunuyor. Yoldayken 
çamaşırlarınızın durumunu kontrol etmek isterseniz bunu da kolaylıkla gerçekleştirin. Tüm olası 
ihtiyaçlarınız için bir çözüm var. 

Çamaşır makinenizi akıllı telefon gibi kullanın: iSelect Touch Display

Tam otomatik ekran çamaşır makinenizin her özelliğini akıllı telefon gibi 
kullanabilmenize olanak sağlar. Sezgisel olarak düğme kullanmadan işlem 
yapabileceğiniz bu ekranda, tüm bilgiler bir bakışta görülebilir. Ayrıca, menüyü 
kendinize özel hale getirebilir, tüm program detaylarını ve uyarıları doğrudan                
bu ekrandan alabilirsiniz. 

Programları kurarken zamandan kazanın: myFavorite

myFavorite bellek fonksiyonu sayesinde, iSelect Touch Display ile yapacağınız tek bir 
dokunuşla en çok kullandığınız programı başlatabilirsiniz. myFavorite istediğiniz 
program kombinasyonunu ve muhtemel opsiyonları hatırlar. Böylece bir sonraki 
yıkama veya kurutma işlemi için tekrar ayarlama yapmanıza gerek kalmaz. 

Sizin için kişiselleştirilmiş  
bir yıkama deneyimi.

 
myFavorite

Çamaşır makinenizi bulunduğunuz her 
yerden yönetin: Home Connect 

Çamaşırlarınız sizin programınıza uysun. 
Home Connect uygulaması ile çamaşır 
makinenizi nerede olursanız olun istediğiniz 
zaman kontrol edebilir ve başlatabilirsiniz. 
Tam da ihtiyacınız olan zamanda, 
çamaşırlarınızın hazır olduğu bir 
gelecekteyiz. 

Eviniz bu
uygulamada.

iSelect



10
kg

10
kg

Siemens avantgarde,
hem güzel hem zeki.

Başlat Başlat

Devir / dakika

1400

Devir / dakika

1400

A+++

Enerji

A+++

Enerji

iQdrive iQdrive

-40 %

Enerji

-40 %

Enerji

i-Dos
sensoFresh
Programı

WM 14 U 840 TR
avantgarde

WM 14 U 940 TR
avantgarde

 · 10 kg
 · 1400 devir
 · Home Connect
 · i-Dos
 · Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -40%
 · 10 yıl garantili iQDrive motor
 · Titreşim önleyici yan duvarlar
 · waterPlus akıllı su ve enerji yönetimi
 · Kapak üzerinde LED aydınlatma
 · Tambur içi aydınlatma
 · waveDrum özel tambur tasarımı
 · iSelect Touch Display

 · 10 kg
 · 1400 devir
 · Home Connect
 · sensoFresh
 · Enerji verimlilik sınıfı: A+++ -40%
 · 10 yıl garantili iQDrive motor
 · Titreşim önleyici yan duvarlar
 · waterPlus akıllı su ve enerji yönetimi
 · Kapak üzerinde LED aydınlatma
 · Tambur içi aydınlatma
 · waveDrum özel tambur tasarımı
 · iSelect Touch Display

 · Pamuklular, sentetikler, mix,                  
hassas/ipek, yünlüler, kot/koyu renkliler, 
gömlek, spor giysileri, yorgan, hijyen, 
perde, myTime, süper 15‘,               
otomatik (40°C), otomatik hassas 
(30°C), pamuklular eco, durulama, 
sıkma, boşaltma, tambur temizleme

 · Pamuklular, sentetikler, mix,               
hassas/ipek, yünlüler, kot/koyu renkliler, 
gömlek, spor giysileri, hijyen 
(sensoFresh), yorgan, perde, myTime, 
süper 15‘, otomatik hassas (30°C), 
pamuklular eco, durulama, sıkma, 
boşaltma, tambur temizleme

 · Otomatik leke çıkarma (16 farklı leke 
için), suda bekletme (10-20-30 dk),    
ön yıkama, gece modu, myFavorite, 
kırışıklık önleme, ilave durulama       
(1-3 ek sefer), ecoPerfect, speedPerfect, 
gerçek zaman ayarı

 · Otomatik leke çıkarma (16 farklı leke 
için), suda bekletme (10-20-30 dk),     
ön yıkama, gece modu, myFavorite, 
kırışıklık önleme, ilave durulama        
(1-3 ek sefer), ecoPerfect, speedPerfect, 
gerçek zaman ayarı

Özellikler

Programlar

Opsiyonlar



Ankastre ve KEA Satış Müdürlüğü 

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.                          
No: 51 34771 Ümraniye - İstanbul                                      
Tel: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 99 99

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

Çınarlı Mah. İslam Kerimov Cad. Sunucu İş Merkezi 
B-Blok No: 3 Kat: 13 Bayraklı - İzmir                                 
Tel: (0232) 495 52 30 Faks: (0232) 486 37 44

Kuzey ve Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü

Mutluköy Mah. 1960. Cadde No: 5                               
Ümitköy - Çankaya - Ankara                                                 
Tel: (0312) 233 82 60 Faks: (0312) 233 82 80 

Marmara Bölge Müdürlüğü

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.                            
No: 51 34771 Ümraniye - İstanbul                                      
Tel: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 99 99

BSH Grubu, Siemens AG’nin Ticari Marka Lisansı 
sahiplerindendir.

siemens-home.bsh-group.com/tr


