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Kahve Çekirdekleri
Coffea Arabica
Arabica çekirdeklerinden elde edilen kahve, Robusta çekirdeklerinden 
elde edilen kahveye göre çok daha az kafein içerir ancak daha aromatik 
ve lezzetlidir. İhtiyaç duyduğu iklim özellikleri bakımından yetiştirilmesi 
daha zor ve daha maliyetlidir. Zirai hastalıklara karşı daha duyarlıdır ve 
zirai zararlılardan kolayca etkilenir.
Arabica kahve çekirdeğinin kafein içeriği %1-2 civarındadır. Asit oranı 
diğer çekirdek türlerinin çoğuna göre daha düşüktür ve yüksek aroması 
sayesinde içimi keyif vericidir.

Coffea Canephora (Robusta)
Kahve bitkisini etkileyen hastalıklara karşı dirençli olduğu için 
yetiştirilmesi daha rahattır.
Robusta kahve çekirdekleri Arabica kahve çekirdeklerine göre yaklaşık 
iki kat daha fazla (%2-5) kafein içerir. Bununla birlikte aromatik olarak 
Arabica’ya oranla daha fakirdir ve asit oranı daha yüksektir.
 
Lezzet bakımından daha asidik olması nedeniyle acımtırak bir tadı 
vardır.

Coffea Liberica
Robusta ve Arabica’dan sonra en yaygın yetiştirilen kahve çekirdeği 
türüdür. 

Güçlü ve geniş yapraklı bir ağaçtır. Daha çok Malezya ve Batı Afrika’da 
yetiştirilir. Meyvesi ve çekirdeği daha büyük, lezzet kalitesi ise daha 
düşüktür.

iAroma Sistemi

iAroma Sistemi sayesinde Siemens’in tam otomatik 
kahve makineleri, her çeşit kahvede ve suyun her 
sertlik seviyesinde eşsiz bir kahve deneyimi sunar. 

Seramik öğütücü, üstün ısıtma teknolojisi, akıllı su 
pompası ve demleme ünitesinden oluşan iAroma 
Sistemi, mükemmel bir uyum içinde çalışarak tek bir 
sonucu amaçlar: Muhteşem kahve deneyimi. 

Seramik Öğütücü

Kahve çekirdekleri dayanıklı seramik öğütücü 
sayesinde en iyi şekilde toz haline getirilir. Dilediğiniz 
kahve çekirdeklerini öğüterek, bol aromalı, enfes 
kahvenizi kolayca hazırlayabilirsiniz. 

 

Üstün Isıtma Teknolojisi

Her bir kahve çekirdeğinin eşsiz aromasını tümüyle 
ortaya çıkarmak için ideal demleme sıcaklığı 
90-95°C‘dir. Üstün ısıtma teknolojisinin akıllı 
sensörleri sayesinde her kullanımda ideal sıcaklık 
sağlanır.

Akıllı Su Pompası

Su ve su basıncı iyi bir kahve için çok önemlidir. 
Özellikle kahvenin mevcut aromasını en üst düzeyde 
ortaya çıkarabilmek için ideal su basıncına ihtiyaç 
duyulur. Akıllı su pompası özelliği kahvenizin su 
basıncını en uygun seviyede tutar.

 

Demleme Ünitesi

Demleme ünitesi iAroma sisteminin merkezini 
oluşturur. Su, sıcaklık ve öğütülmüş kahve bu 
demleme ünitesinde biraraya gelir ve hep hayalini 
kurduğunuz kahvenin kusursuz bir şekilde 
hazırlanması sağlar. 

Muhteşem kahveler için 
yenilikçi teknolojiler.
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Bir düğmeyle muhteşem zevk: oneTouch fonksiyonu
Kahveniz ister latte, ister macchiato, ister kremalı cappuccino 
ister ekstra sert espresso olsun, oneTouch fonksiyonu 
sayesinde tam otomatik kahve makineniz size bir düğmeyle 
saf kahve keyfi sunar.

Daha uzun süren kahve hazzı için: calc’nClean
calc’nClean tek seferde temizler ve kireçleri söker. Bu 
fonksiyon, hem cihazınızın temizliğini kolaylaştırır hem de 
kahve keyfini daha uzun süre çıkarabilmeniz için ürünün 
kullanım ömrünü uzatır.

Mükemmel süt köpüğü için garantili sonuçlar: milkPerfect
Her zaman sert ve kalın süt köpüğünü garanti eden 
milkPerfect, bardağınızdaki sütü otomatik olarak köpürtür. 
Köpürtmek için yalnızca sütü eklemeniz yeterli. Üstelik 
süt köpürtücünün temizliği ve çıkarılması kolaydır, bulaşık 
makinesinde yıkanabilir.

Her kahveden sonra otomatik temizlik: 
singlePortion® Cleaning
Üst düzey keyif için son detayına kadar mükemmellik... 
Basit singlePortion® Cleaning fonksiyonu, her demleme 
işleminden sonra cihazınızdaki tüm borularda hijyenik  
temizlik sağlar. Böylece kahveniz her seferinde temiz su 
kullanılarak yapılır. 

EQ.3 Tam Otomatik Kahve Makinesi

Kahve dünyasının tadını 
çıkarmak için ilk adımı 
atmak isteyenlere.

TI 303203 RW

Daha fazla bilgi için         
cep telefonunuzun 
kamerasını aktif hale 
getirip, QR kodunu 
okutabilirsiniz.
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Günün her anına tazelik katan 
dokunuşlar: Tam Otomatik 
Kahve Makinesi EQ.6 plus.

Tek bir dokunuşla espresso, 
espresso macchiato, 
americano, cappuccino, 
caffè latte, latte macchiato, 
süt köpüğü, sıcak süt ve 
sıcak su hazırlama imkânı.

Favoriler

Kahveniz sizi hatırlasın: Favoriler
Kişiselleştirilmiş tercihlere göre 2 adete kadar favori 
kahve kaydedebilir.

Enfes köpük, enfes hijyen: autoMilk clean
Tam otomatik buharlı temizleme sistemiyle, her kahve 
alımından sonra makinenin süt akış sistemi hijyenik bir 
şekilde temizlenir.

Her fincanda kusursuz berraklık: calc’nClean 
Makinenizi tek seferde temizler ve kireçten arındırır. Bu 
özellik sayesinde hem cihazınızın temizliği çok kolay hale 
gelir hem de lezzetli kahvelerin tadını daha uzun süre 
çıkarabilmeniz için makinenizin kullanım ömrü uzar.

Tek dokunuşla tüm kahvelere erişim:
Tam dokunmatik seçim ekranı 

TE 653311 RW
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EQ.9 Tam Otomatik Kahve Makinesi

Siemens 100 yılı aşan kahve makinesi tecrübesiyle, tasarımda ve 
teknolojide kahve makinelerini zirveye taşıyor. Kendi geliştirdiği 
teknolojiyle kahve çekirdeklerini makinenin içinde çekiyor ve size en 
taze kahveyi sunuyor. Isıtma ve aroma sistemleriyle maksimum kahve 
lezzetini hedefliyor.

Siemens EQ.9 kahve makinesi ile tek dokunuşla ristretto, espresso, 
espresso doppio, espresso macchiato, coffee, cappuccino, latte 
macchiato ve caffè latte hazırlayabilir; 6 kişiye kadar profil kaydedebilen 
hafıza özelliği sayesinde kahvenizi her seferinde size ve sevdiklerinize 
özel bir şekilde ayarlayabilirsiniz. 

Ayrıca sessiz çalışma özelliğiyle de en lezzetli kahvelerinizi dilediğiniz 
zaman rahatlıkla hazırlayabilirsiniz.

Teknoloji ve göz alıcı tasarımın 
buluştuğu EQ.9 ile kendi 
kahve deneyiminizi yaratın.

TI 903209 RW
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Kahve keyfinde 
yepyeni bir boyut.
EQ.9 Home Connect Tam 
Otomatik Kahve Makinesi

Home Connect
Home Connect uygulaması sayesinde kahve makinenize 
evde Wi-Fi, evden uzakta ise mobil data üzerinden her an 
ulaşabilirsiniz. Sizin ve misafirlerinizin içim zevkine göre 
kişiselleştirilmiş olarak hazırlanabilen kahveleri, uygulama 
üzerinden uzaktan seçebilir ve cihazınızı uzaktan başlatarak 
her defasında kahvenizin tam kıvamında hazır olmasını 
sağlayabilirsiniz. 

coffeeWorld özelliği ile bir dokunuşla ustaca hazırlanmış, 
Australian Flat White’tan Vienna Melange’a kadar ek 17 
seçkin uluslararası kahve çeşidine ulaşabilirsiniz. Kahvenin 
enfes tadını hayatınıza daha çok dahil edebileceğiniz 
kahveli tariflere Home Connect üzerinden kolayca erişebilir, 
kahve içerikli içecek ve yiyecek tarifleriyle kahve hazzını 
katlayabilirsiniz. 

Home Connect ile kahve çekirdekleri, hasat modelleri ve 
kavurma çeşitleri hakında çeşitli bilgiler edinebilir, kahveye 
olan bakış açınızı genişletebilirsiniz.

48 dB48 dB

Ultra sessiz

Makinenin sesini değil sadece kahvenin kokusunu 
hatırlamanızı sağlar: Ultra sessiz
Akıllı yalıtımı sayesinde Siemens’ten espresso makinelerinin 
en sessizi.

Her kullanım sonrası tam hijyen: creamCleaner
Her içecekten sonra süt sistemini otomatik temizleyen 
basınçlı sistem ile makinanız her daim bir sonraki kullanıma 
hazır.

Her kahvede eşsiz 
karışım: dualBean 
System
Farklı kahve çekirdek 
çeşitlerinin paralel 
kullanımı için iki ayrı 
kahve çekirdek tankı 
ve iki ayrı kahve 
öğütücü. 

TI 909701 HC

Daha fazla bilgi için         
cep telefonunuzun 
kamerasını aktif hale 
getirip, QR kodunu 
okutabilirsiniz.
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Ankastre Home Connect Tam 
Otomatik Kahve Makinesi

Dünyanın birbirinden leziz 
kahve seçeneklerine evinizin 
konforunda tek tuşla ulaşın.

Home Connect özelliğine sahip Siemens Ankastre Kahve Makinesi'ne 
evde Wi-Fi, evden uzakta mobil data hattınız üzerinden ulaşabilirsiniz.      
Tek yapmanız gereken akıllı telefonunuza Home Connect uygulamasını 
yüklemek. 

Böylelikle içeceğinizi uygulama üzerinden seçerek, yine uygulama 
üzerinden cihazı başlatıp içeceğinizi hazırlayabilirsiniz. Süt oranından, 
kahve sertliğine; demleme derecesinden bardak boyutuna kadar birçok 
ayarı yapıp favori kahvenizi keyifle içebilirsiniz. coffeeWorld özelliği ile 
Australian Flat White'tan Vienna Melange'a kadar dünya çapında 17 
farklı kahve çeşidine ulaşabilir, dilediğiniz kahveyi deneyimleyebilirsiniz.

Ayrıca Home Connect uygulaması sayesinde kahve içerikli içecek ve 
yiyecek tariflerine ulaşabilir; kahve çekirdekleri, hasat modelleri ve 
kavurma çeşitleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Eviniz bu
uygulamada.

Daha uzun süren kahve hazzı için: calc’nClean
Bu özellik makinenizi tek seferde temizler ve kireçleri söker. 
Makineniz kolayca temizlendiği için ömrü de uzamış olur. 
Böylece mükemmel kahve deneyimini çok daha uzun süre 
yaşayabilirsiniz. 

Her kahve çekirdeğinden en iyi şekilde yararlanıyor: 
coffeeSensor System
Hangi çekirdeği kullandığınıza göre öğütme zamanını 
otomatik olarak ayarlar, böylece istediğiniz kahve sertliğine 
göre en uygun kahve miktarını alabilirsiniz.

Son derece iyi, kıyaslanamaz derecede sessiz: 
silentCeram Drive
Premium seramik öğütücü sayesinde çekirdekleri öğütürken 
neredeyse hiç ses çıkarmaz. 3 özel öğütücü alanı ile 
çekirdeklerin her zaman mükemmel şekilde öğütülmesini 
sağlar.

Ayrı doldurma miktarları: individualCup Volume
Yalnızca standart bardak boyutlarına göre değil aynı zamanda 
küçük, orta ve büyük bardak ayarlarıyla, istediğiniz içeceğin 
miktarına göre beş farklı kapasiteye ayarlanabilir.

CT 636 LES 6
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EQ.3 
Tam Otomatik 
Kahve Makinesi

EQ.6 plus 
Tam Otomatik 
Kahve Makinesi

EQ.9 
Tam Otomatik 
Kahve Makinesi

EQ.9 
Tam Otomatik 
Kahve Makinesi 

TI 303203 RW TE 653311 RW TI 903209 RW TI 909701 HC

Güç  · 1300W  · 1500W  · 1500W  · 1500W

Su haznesi  · 1,7lt  · 1,7lt  · 2,3lt  · 2,3lt

Bar basıncı  · 15 bar  · 15 bar  · 19 bar  · 19 bar

Çekirdek 
haznesi

 · 250 gr  · 300 gr  · 250 gr  · 235 gr & 200 gr

Kahve 
çeşitleri

 · Espresso
 · Cafe crema
 · Cappuccino
 · Latte macchiato
 · Süt köpüğü

 · Espresso
 · Caffe Crema
 · Cappucino
 · Latte Macchiato
 · Süt Köpüğü
 · Caffe Latte
 · Espresso Macchiato
 · Americano

 · Espresso
 · Coffee
 · Cappucino
 · Latte Macchiato
 · Süt köpüğü
 · Caffe Latte
 · Espresso macchiato
 · Ristretto
 · Sıcak su
 · Ilık süt
 · Espresso doppio

 · Espresso
 · Coffee
 · Cappucino
 · Latte macchiato
 · Süt köpüğü
 · Caffee latte
 · Espresso macchiato
 · Ristretto
 · Sıcak su
 · Ilık süt

Diğer 
özellikler

 · Aynı anda iki kahve 
yapabilme

 · Kireçten arındırma 
programı

 · Akıllı ısıtma sistemi ile 
sabit sıcaklıkta 
demleme

 · Kolay temizlenebilir 
demleme ünitesi

 · Bardak ısıtıcı

 · Aynı anda iki kahve 
yapabilme

 · Kireçten arındırma 
programı

 · Akıllı ısıtma sistemi ile 
sabit sıcaklıkta 
demleme

 · Kolay temizlenebilir 
demleme ünitesi

 · Süt sistemini 
temizleme özelliği

 · Aynı anda iki kahve veya sütlü 
kahve hazırlayabilme

 · Kireçten arındırma programı
 · Akıllı ısıtma sistemi ile sabit 
sıcaklıkta demleme

 · Kolay temizlenebilir demleme 
ünitesi

 · Süt sistemini temizleme özelliği

 · Aynı anda iki kahve veya sütlü 
kahve hazırlayabilme

 · Kireçten arındırma programı
 · Akıllı ısıtma sistemi ile sabit 
sıcaklıkta demleme

 · Kolay temizlenebilir demleme 
ünitesi

 · Bardak ısıtıcı
 · Süt sistemini temizleme özelliği
 · İki ayrı çekirdek haznesi
 · Home Connect Özelliği

Kahve Makineleri Kahve Makineleri
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Ankastre Kahve Makineleri Ankastre Kahve Makineleri

Ankastre                               
Home Connect 
Kahve Makinesi

Ankastre 
Tam Otomatik
Kahve Makinesi

Ankastre 
Tam Otomatik
Kahve Makinesi

CT 636 LES 6 CT 636 LES 1 CT 636 LEW 1

Güç  · 1600W  · 1600W  · 1600W

Su haznesi  · 2,4lt  · 2,4lt  · 2,4lt

Bar basıncı  · 19 bar  · 19 bar  · 19 bar

Çekirdek haznesi  · 500 gr  · 500 gr  · 500 gr

Kahve 
çeşitleri

 · Espresso
 · Caffe Latte
 · Cappuccino 
 · Coffee
 · Espresso Macchiato
 · Latte Macchiato
 · Ristretto
 · Ilık süt
 · Süt köpüğü
 · Sıcak su

 · Espresso  
 · Caffe Latte  
 · Cappuccino   
 · Coffee  
 · Espresso Macchiato  
 · Latte Macchiato  
 · Ristretto  
 · Ilık süt  
 · Süt köpüğü  
 · Sıcak su  

 · Espresso   
 · Caffe Latte  
 · Cappuccino   
 · Coffee  
 · Espresso Macchiato  
 · Latte Macchiato  
 · Ristretto  
 · Ilık süt  
 · Süt köpüğü  
 · Sıcak su  

Diğer 
özellikler

 · Kireçten arındırma programı
 · Akıllı ısıtma sistemi ile sabit 
sıcaklıkta demleme

 · Aynı anda iki kahve ve sütlü 
içecek verebilme

 · Home Connect Özelliği

 · Kireçten arındırma programı
 · Akıllı ısıtma sistemi ile sabit 
sıcaklıkta demleme

 · Aynı anda iki kahve ve sütlü 
içecek verebilme

 · Kireçten arındırma programı
 · Akıllı ısıtma sistemi ile sabit 
sıcaklıkta demleme

 · Aynı anda iki kahve ve sütlü içecek 
verebilme
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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


