Svět plný možností.
Připojený k vašemu domovu.

Stáhněte si
aplikaci Home
Connect

Přivítejte budoucnost. Objevte jak chytrá domácnost promění váš
každodenní život - díky spotřebičům Siemens a aplikaci Home Connect.
siemens-home.bsh-group.com
Seznamte se s budoucností.

Siemens domácí spotřebiče

Vaše spotřebiče na
dosah. Odkudkoliv.
Svět technologických inovací jde neustále kupředu.
Spotřebiče se stále více propojují a jsou mnohem
inteligentnější. Domácí spotřebiče Siemens připojené
k Wi-Fi lze už dnes ovládat prostřednictvím aplikace Home
Connect. Nyní však tato technologie dokáže propojit
všechny vaše spotřebiče s různými partnery a přeměnit
tak domácnost na chytrý domov. Objevte, jak propojené

domácí spotřebiče rozšiřují možnosti využití a obohatí
řadu aspektů každodenního života. Otevřete se
inovativnímu životnímu stylu a nechte budoucnost
vstoupit do svého domova.
Poznejte netušené možnosti spotřebičů s Home Connect.

Zvyšte hlas. Snižte si námahu.
Alexa nabízí širokou škálu nových možností pro domácí spotřebiče s technologií Home Connect: kávovary,
pečicí trouby a pračky. Dokážete si tak zkontrolovat stav praní svého prádla, předehřát si pečicí troubu nebo
si připravit kávu jediným slovem. Čeká na vás zcela nový svět plný vzrušujících možností. Stačí jen oslovit
Alexu.

Spojte se s novým světem. Pomocí chytrých spotřebičů.
Jakmile je večeře hotová, rozehraje se vaše oblíbená hudba. Když se pečicí trouba dostatečně předehřeje,
změní se barva osvětlení, nebo když jsou dvířka mrazničky příliš dlouho otevřená, obdržíte oznámení. To vše
je možné s aplikací IFTTT a aktivací připojených “Applets”. Vytvořte si vlastní kombinace se zcela jinými
spotřebiči a službami nebo si vyberte ze široké řady již hotových “Applets”.
Vyzkoušejte si nekonečné možnosti důvtipné spolupráce mezi aplikacemi Home Connect a IFTTT.
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Chytré spotřebiče pro
chytrý život.
Komunikujte se svými spotřebiči Siemens zcela novým způsobem a objevujte všechny
možnosti, které vás o další krok přiblíží k budoucnosti. 						
Objevte fascinující možnosti na siemens-home.bsh-group.com/cz

Vyzkoušejte si aplikaci Home Connect

Vzdálená správa spotřebičů

Vzdálená kontrola spotřebiče

Vzdálená diagnostika*

Aplikace Home Connect vám umožní jednoduše volit programy a nastavení Vašich spotřebičů přesně tak, jak
potřebujete. Ať jste kdekoli a kdykoli se vám zachce.

Užijte si spotřebiče, které můžete sledovat odkudkoli.
Prostřednictvím aplikace Home Connect vždy přesně víte,
co zrovna spotřebič dělá. Nemusíte tedy například
opakovaně chodit kontrolovat pračku, zda už doprala.

Diagnostika a servisování může být snadné a rychlé. Zavolejte na infolinku Home Connect a domluvte si termín pro
vzdálenou diagnostiku. S vaším svolením získá zákaznický
servis online přístup k vašim spotřebičům Siemens s wi-fi
připojením a může tak rychle odhalit příčinu jakéhokoli
problému a navrhnout další postup.
*Funkce bude dostupná v průběhu roku 2019.

4

5

Ovládněte svoji kuchyň.
Odkudkoliv.
S intuitivní aplikací Home Connect budete moci sledovat a ovládat nastavení své varné
desky, trouby i odsavače par. Například pohodlně nastavit stupeň výkonu odsávání nebo
dobu opožděného vypnutí, ať jste kdekoli.

emotionLight Pro
emotionLight
Pro

Díky technologii Home Connect si můžete pohodlně změnit barvu podsvětlení
odsavače přímo v aplikaci. Kromě základních barev, které jsou k dispozici přímo na
spotřebiči, můžete v aplikaci vybírat z dalších více než 250 barevných odstínů. Vytvořte
si jedinečnou atmosféru přesně podle svých představ nebo aktuální nálady.

cookConnect System
cookConnect
system

Pomocí této funkce je možné velmi pohodlně nastavovat a regulovat odsavač par přímo
z varné desky. Například upravovat sílu odsávání nebo osvětlení.

Ukazatel nasycení filtru
Filter
Saturation

Aplikace Home Connect umožňuje pohodlnou kontrolu stavu tukových a uhlíkových
filtrů. Automaticky připomene, kdy jebude potřeba je vyčistit, vyměnit nebo
regenerovat, aby byl výkon odsavače po celou dobu jeho životnosti maximální.

recipeWorld
recipeWorld

Vaření na profesionální úrovni nebylo nikdy jednodušší a zábavnější. Prozkoumejte
nepřeberné množství receptů přímo v aplikaci Home Connect. Vyberte si svůj oblíbený
pokrm, vygenerujte si seznam potřebných surovin a jediným kliknutím pošlete ideální
nastavení přímo do trouby.

Naskenujte QR kód telefonem, nebo tabletem a prohlédněte si
nabídku trub, varných desek a odsavačů s funkcí Home Connect
online!
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Nahlédněte do chladničky.
Zatímco dobýváte svět.
Nové chladničky Siemens mohou nabídnout mnohem víc než jen perfektní čerstvost potravin,
atraktivní design a nízkou spotřebu energie. Pomocí aplikace Home Connect se můžete ke své
chladničce připojit - kdykoli a kdekoli.

Kamera v chladničce
Camera
in the fridge

Díky dvěma integrovaným kamerám se můžete kdykoliv podívat
dovnitř chladničky a pohodlně si zkontrolovat její obsah. Když vás
tedy napadne skvělý recept na večeři, můžete si během pár vteřin
ověřit, zda máte všechny suroviny doma.

Smart Storage Guide
Smart
Storage Guide

Různé potraviny potřebují různé podmínky skladování, aby
vydržely co nejdéle čerstvé. V aplikaci Home Connect nejen zkontrolujete aktuální obsah chladničky, ale díky funkci Smart Storage
Guide také na pořízené fotografii na první pohled uvidíte, jestli
máte potraviny uložené na správném místě nebo že do chladničky
vůbec nepatří. Aplikace vám navíc doporučí recepty pro potraviny,
které zrovna v chladničce máte.

Naskenujte QR kód telefonem, nebo tabletem a
prohlédněte si nabídku chladniček s funkcí Home
Connect online!
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Zjednodušte si praní.
Ušetřete si práci.
Spotřebiče Siemens s připojením k Wi-Fi a aplikací Home Connect za vás nedokážou
prádlo roztřídit a vložit do spotřebiče, ale poskytnou vám vzrušující funkce pro větší
flexibilitu při praní a sušení prádla.

Easy Start

easyStart

Easy Start je funkce, která vám pomůže najít optimální program pračky, nebo
sušičky. Stačí odpovědět na několik jednoduchých otázek a aplikace Home Connect
sama doporučí nejvhodnější nastavení, které pak jednoduše odešlete do
spotřebiče.

flexStart

flexStart

Pokud používáte systém hospodaření s energií na bázi technologie EEBUS (např.
SMA Sunny Home Manager), můžete nyní řídit své domácí povinnosti mnohem
elegantněji a s úsporou – s pračkami Siemens připojenými k Wi-Fi a systému Home
Connect. Nastavte čas nejzazšího ukončení vámi požadovaného programu a aktivujte funkci flexStart pohodlně a odkudkoli prostřednictvím aplikace Home Connect.
pračka se automaticky spustí v nejvhodnější chvíli ve stanoveném časovém rámci
a s použitím nejhospodárnějšího zdroje energie.

Vzdálená kontrola spotřebiče
Pračka a sušička, kterou můžete sledovat odkudkoli, vám poskytne spoustu pohodlí. Prostřednictvím aplikace Home Connect vždy přesně víte, zda je prádlo
hotové či za jak dlouho bude. Nemusíte tedy spotřebič chodit kontrolovat, zda ještě
běží. A jakmile je prádlo hotové, pračka nebo sušička vám pošle zprávu.

Naskenujte QR kód telefonem, nebo tabletem a prohlédněte si
nabídku praček a sušiček s funkcí Home Connect online!
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Myjte doma nádobí. 				
Zatímco jíte v restauraci.
Na světě je spousta věcí, které jsou mnohem zábavnější než mytí nádobí. Myčky nádobí Siemens
a aplikace Home Connect vám umožní mýt nádobí, zatímco se věnujete něčemu úplně jinému.

Easy Start

easyStart

Díky nabídce Easy Start je obsluha myčky nádobí tak jednoduchá, jako nikdy předtím. Jediné,
co musíte udělat je odpovědět v aplikaci několik snadných otázek ohledně otázek ohledně
vloženého nádobí a vašich preferencí. Myčka vám doporučí ten nejvhodnější program, který
můžete vzdáleně spustit prostřednictvím aplikace.

flexStart

flexStart

Pokud používáte systém hospodaření s energií na bázi technologie EEBUS (např. SMA Sunny
Home Manager), můžete nyní řídit své domácí povinnosti mnohem elegantněji a s úsporou –
s myčkami Siemens a aplikací Home Connect. Nastavte čas nejzazšího ukončení vámi
požadovaného programu a aktivujte funkci flexStart pohodlně a odkudkoli prostřednictvím
aplikace Home Connect. Vaše myčka se automaticky spustí v nejvhodnější chvíli v rámci
stanoveného časového rámce a s použitím nejhospodárnějšího zdroje energie.

Počítadlo tablet
Počítadlo
Tab Counter
Zähler
tablet

Zásobník na tablety vám zajistí více pohodlí a klidu: Stačí si při vložení nové zásoby tablet
udělat poznámku v aplikaci Home Connect. Budete tak mít počet zbývajících tablet vždy pod
kontrolou, ať jste kdekoli, prostřednictvím vašeho chytrého telefonu. Jakmile začnou tablety
docházet, aplikace Home Connect vám zašle upozornění s připomínkou, že je třeba doplnit
zásoby.

Naskenujte QR kód telefonem, nebo tabletem a prohlédněte si
nabídku myček s funkcí Home Connect online!
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Vychutnávejte si bohatý
svět kávy.
S plně automatickými kávovary Siemens s aplikací Home Connect objevíte celý svět
skvělé kávy a pestrou škálu vzdáleně ovladatelných funkcí.

coffeeWorld

easyStart

Nabízí pestrý výběr mezinárodních kávových specialit exkluzivně
v aplikaci Home Connect. Vyberte si svoji oblíbenou oblíbenou
a pošlete si ji přímo do kávovaru. Jedním dotykem tak máte k 		
dispozici celý svět kávy.

coffeePlaylist
Překvapte a rozmazlete své hosty. Prostřednictvím aplikace Home
Connect můžete snadno přijmout více objednávek různých variant
kávových nápojů a vzdáleně je přenést přímo do kávovaru. Ten pak
bude připravovat jeden nápoj za druhým. Nikdy nebylo snazší stát se
dokonalým hostitelem.

coffee Recipes
Káva je nenahraditelnou součástí mnoha oblíbených pokrmů, nápojů
nebo dezertů, jako je například espresso crème brûlée. S technologií
Home Connect na ně bude váš spotřebič dokonale připraven. Stačí si
jednoduše vybrat z široké nabídky různých receptů a vzdáleně spustit
přípravu kávových variant.

Naskenujte QR kód telefonem, nebo tabletem 		
a prohlédněte si nabídku kávovarů s funkcí Home
Connect online!
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Objevte ještě více.
Abyste zjistili vše o úžasných možnostech, které nabízí
domácí spotřebiče Siemens s technologií Home Connect,
jděte na siemens-home.bsh-group.com/cz

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.
Pro používání Home Connect je potřeba vytvořit uživatelský účet a registrovat se u Home Connect GmbH.
Home Connect je služba poskytovaná firmou Home Connect GmbH.
Všechny doporučené maloobchodní ceny uvedené v katalogu jsou vč.
DPH a bez poplatku PHE.

