
Siemens Home Appliances

Voor meer informatie, bezoek siemens-home.bsh-group.com/be/nl/avantgarde

Breng de toekomst binnen.

Wanneer design en innovatie 
elkaar ontmoeten.
avantgarde van Siemens. 
Wassen en drogen met maximaal comfort.



avantgarde. Een uitzonderlijk ontwerp 
en innovatieve functies.

Een visueel hoogtepunt: Blue Lightring.

De stijlvolle blauwe lichtring* is een echte eye-catcher op 
avantgarde wasmachines en droogautomaten en geeft zelfs 
het verloop van het programma weer.

* De lichtring activeren zorgt voor een hoger energieverbruik.

Comfortabele bediening: iSelect display.

Dankzij het intuïtieve bedieningspaneel dat werkt als een 
smartphone, wordt het selecteren van uw wasprogramma 
extreem comfortabel.

 
iSelect

Blue
Lightring



Deur open met één druk op de knop.

De deur van de wasmachine of droogautomaat kan 
moeiteloos worden geopend via één druk op de knop op 
het bedieningspaneel van het toestel.

Een wereldprimeur: intelligentCleaning System.

In tegenstelling tot conventionele droogautomaten die na 
elke cyclus gereinigd moeten worden, wordt dit onderhoud 
bij droogautomaten met het intelligentCleaning System tot 
een minimum beperkt.
Tijdens de droogcyclus worden pluizen via een luchtstroom 
naar een speciaal reservoir gevoerd. Via intelligente sensoren 
weet u ook in een oogopslag wanneer u die moet legen.

intelligent
Cleaning
System

Automatic 
door opening



Revolutionair – sensoFresh system, 
de kracht van actieve zuurstof.

Het sensoFresh-programma zorgt voor een effectieve 
geurverwijdering in 30 of 45 minuten, zelfs zonder te wassen. 
Perfect voor delicate of niet-wasbare kleding. 
Het Hygiëne-programma zorgt voor een hygiënisch propere 
was, zelfs bij lage temperaturen (40°C) en het reinigings-
programma van de trommel verhindert de opbouw van 
bacteriën die de oorzaak zijn van geurtjes in de trommel. 

i-Dos. De wasmachine doseert het 
wasmiddel voor u.

De eerste geïntegreerde en op de milliliter nauwkeurige 
dosering van uw wasmiddel of wasverzachter om de beste 
textielverzorging en perfecte wasresultaten te garanderen. 
Hierbij houdt het toestel rekening met verschillende factoren 
zoals het wasmiddel, de belading, de waterhardheid en de 
vuiltegraad van het linnen. 

sensoFresh
system

i-Dos



myTime. Wassen op een aangepast ritme.

Met myTime wast en droogt u sneller. De programmaduur kan worden ingesteld in functie 
van de vuiltegraad of de vochtigheidsgraad van de was. U kan kiezen tussen 20, 30, 40, 50, 60 of 
zelfs 300 minuten.

Home Connect – 
Home is where your app is.

Antivlekken-systeem. Voor elke vlek de juiste behandeling.

Gras, tomaat of rode wijn: het Antivlekken-systeem verwijdert de 16 meest voorkomende vlekken. 
Dankzij een intelligente technologie krijgt elke vlek een specifieke behandeling, hetzij door het 
verloop van het programma, hetzij door de bewegingen van de trommel. Voor een uitstekend resultaat 
zonder een speciaal wasmiddel toe te voegen.

Bedien uw huishoudtoestellen waar en wanneer u wilt.

De combinatie van wifi -geschikte toestellen, intelligente software en de intuïtieve 
Home Connect-app biedt eindeloos veel mogelijkheden. Sommige functies verlichten 
uw werk, terwijl andere dingen doen die u nooit voor mogelijk had gehouden. 
Nooit eerder kon u zo gemakkelijk onthaasten. 

Ontdek de voordelen van Home Connect met uw wasmachine en droogautomaat. 
Vind eenvoudig de juiste programma’s en opties.
Selecteer intuïtief uw programma’s en start het toestel op afstand via de Home Connect-app. 
U kan, in real time, de status van het was- of droogprogramma bekijken. 
U ontvangt een pushmelding wanneer het programma is voltooid of wanneer het wasmiddel of de wasverzachter 

bijna op is (i-Dos). 

Meer info op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect.

myFavourite. Het persoonlijke was- en droogprogramma.

Met de geheugenfunctie myFavourite kan uw favoriete programma gestart worden met één druk 
op de display. 
myFavourite slaat de combinatie op van het programma en de opties zodat u deze de volgende keer 
niet meer opnieuw hoeft in te stellen.

Control  
your home 
appliances 
with the Home 
Connect app.



avantgarde
WM 14U940EU € 1.499,99*
Wasmachine sensoFresh

WM 14U840EU € 1.499,99*
Wasmachine i-Dos

Algemene 
informatie

   Energie-efficiëntieklasse: A+++1) 
   Inhoud: 1 - 10 kg
   Max. centrifugeersnelheid: 1400 tr/min
 Droogefficiëntieklasse: B
   Jaarlijks gewogen energie- / waterverbruik: 143 kWu / 11600 liter
     Geluidsniveau bij het wassen: 46 dB(A) re 1 pw
   Geluidsniveau bij het centrifugeren: 72 dB(A) re 1 pw

   Energie-efficiëntieklasse: A+++1) 
   Inhoud: 1 - 10 kg
   Max. centrifugeersnelheid: 1400 tr/min
 Droogefficiëntieklasse: B
   Jaarlijks gewogen energie- / waterverbruik: 143 kWu / 11600 liter
     Geluidsniveau bij het wassen: 46 dB(A) re 1 pw
   Geluidsniveau bij het centrifugeren: 72 dB(A) re 1 pw

Programma’s

   Speciale programma’s: Afpompen, Spoelen, Centrifugeren, 
Gordijnen, Mix, Outdoor/Impregneren, Overhemden, SuperKort 15, 
Automatic fijn, Dekens, sensoFresh Refresh, Hygiëne sensoFresh, 
Trommel reinigen met sensoFresh, myTime, Jeans/Donkere 
kleuren, Wol/Handwas, Fijn/Zijde

   Speciale programma’s: Afpompen, Spoelen, Centrifugeren, 
Gordijnen, Mix, Outdoor/Impregneren, Overhemden, SuperKort 15, 
Automatic, Automatic fijn, Hygiëne, Dekens, Trommel reiningen, 
myTime, Jeans/Donkere kleuren, Wol/Handwas, Fijn/Zijde

Opties

   Extra water, Voorwas, Night wash, Antikreuk, 1-3 extra spoelbeurten, 
Spoelstop, myFavorite, Inweken, speedPerfect, ecoPerfect, 
Antivlekken-systeem, hygienicSteam Refresh, Eindtijduitstel tot 
24 u, Start/Pauze met bijvulfunctie (mogelijkheid linnen na de start 
van het wasprogramma nog toe te voegen) 

   varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort 

    Extra water, Voorwas, Night wash, Antikreuk, 1-3 extra spoelbeurten, 
Spoelstop, i-Dos 1, i-Dos 2, myFavorite, Inweken, speedPerfect, 
ecoPerfect, Antivlekken-systeem, Eindtijduitstel tot 24 u, 
Start/Pauze met bijvulfunctie (mogelijkheid linnen na de start van 
het wasprogramma nog toe te voegen)

   varioSpeed: uw wastijd tot 65 % verkort 

Uitrusting en 
comfort

    Home Connect via WLAN (bediening op afstand), 
Energiemanagement Photovoltaik

    sensoFresh: efficiënte geurbestrijding in de kortste tijd, ook voor 
delicaat en niet-wasbaar textiel

    Automatische programma’s: sensorgestuurd wassen
    Schuin ergonomisch bedieningspaneel met multiTouch LED-display
    iSelect Display: intuïtieve, smartphone-achtige gebruikersinterface 

voor een extreem eenvoudige bediening met sensitieve knoppen
    Blue Lightring: blauwe lichtring die ook de programmastatus

weergeeft
    ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor de start 

van het programma
    aquaStop met garantie
    iQdrive: meest zuinige en stille motor
    antiVibration design: zeer stil en stabiel
    waterPerfectPlus: intelligent beheer van waterverbruik
    aquaLift 3D systeem
    Sensor voor de bevuilingsgraad van het water (beperkt waterverbruik)
    Hoeveelheidsautomaat
    Zelfreinigend wasmiddelbakje – Schuimherkenning – Aanduiding 

voor overdosering wasmiddel – Onbalans-controlesysteem
   Multitoon geluidssignaal aan het einde van het programma
    waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen
    Elektronische deuropening met een druk op de knop
   Kinderbeveiliging
  Trommelverlichting met LED
    Trommel reinigen met sensoFresh en automatische herinnering
    Vulopening van 32 cm met 130° deuropeningshoek

    Home Connect via WLAN (bediening op afstand), 
Energiemanagement Photovoltaik

    i-Dos: automatische dosering van het vloeibare wasmiddel 
en wasverzachter 

    Automatische programma’s: sensorgestuurd wassen
    Schuin ergonomisch bedieningspaneel met multiTouch LED-display
    iSelect Display: intuïtieve, smartphone-achtige gebruikersinterface 

voor een extreem eenvoudige bediening met sensitieve knoppen
    Blue Lightring: blauwe lichtring die ook de programmastatus

weergeeft
    ecoInfo: aanduiding van het water- en energieverbruik voor de start 

van het programma
    aquaStop met garantie
    iQdrive: meest zuinige en stille motor
    antiVibration design: zeer stil en stabiel
    waterPerfectPlus: intelligent beheer van waterverbruik
    aquaLift 3D systeem
    Sensor voor de bevuilingsgraad van het water (beperkt waterverbruik)
    Hoeveelheidsautomaat
    Zelfreinigend wasmiddelbakje – Schuimherkenning – Aanduiding 

voor overdosering wasmiddel – Onbalans-controlesysteem
   Multitoon geluidssignaal aan het einde van het programma
    waveDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen
    Elektronische deuropening met een druk op de knop
   Kinderbeveiliging
  Trommelverlichting met LED
    Trommel reiningen met automatische herinneringsfunctie
    Vulopening van 32 cm met 130° deuropeningshoek

Afmetingen 
(H x B x D)

   84,8 x 59,8 x 62,2 cm    84,8 x 59,8 x 62,2 cm

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.                                                                    * Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

GRATIS
(Waarde: € 89,99 - 

BTW incl. per toestel)  

1–10
kg

1–10
kg

Capacity

1–10
kg

1–10
kg

Capacity i-Dos
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avantgarde
WT 47X940EU € 1.529,99*
Condensatie-droogautomaat met warmtepomp 2)  

Algemene 
informatie

    Energie-efficiëntieklasse: A+++1)

   Inhoud: 1 - 9 kg
    Jaarlijks energieverbruik: 194 kWu gebaseerd op 160 droogcycli van 

het standaard katoen programma met een volle en halve belading, 
en op het verbruik van energiezuinige programma’s

   Condensatie efficiëntieklasse: B
   Geluidsniveau: 61 dB (A) re 1 pW

Programma’s

     Speciale programma’s: Katoen en Kreukherstellend, Wol finish, 
Mix, Wol in korf, Schoenen in korf, Outdoor, Handdoeken, 
Dekens, Hoofdkussen, Donkere was, Timerprogramma warm, 
Timerprogramma koud, Katoen, Kreukherstellend, Lingerie, 
SuperKort 40, Overhemden, Fijn

Opties

     Antikreuk, Kinderbeveiliging 3 sec., myFavorite, Programmaduur, 
Bediening op afstand, Lage temperatuur, Signaal, Start/Pauze, 
Droogtegraad, Droogdoel, Eindtijduitstel tot 24 u

   Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programmae

Uitrusting en 
comfort

    Home Connect via WLAN (bediening op afstand), 
Energiemanagement Photovoltaik

  intelligentCleaning System: slechts na 20 droogbeurten pluizen 
verwijderen.

    Schuin ergonomisch bedieningspaneel met multiTouch LED-display
    iSelect Display: intuïtieve, smartphone-achtige gebruikersinterface 

voor een extreem eenvoudige bediening met sensitieve knoppen
    Blue Lightring: blauwe lichtring die ook de programmastatus

weergeeft
   antiVibration design: zeer stil en stabiel
    autoDry: vochtgestuurde droogprogramma’s
      softDrying System: grote inox trommel met structuur voor een 

betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in softDesign
    Woldroogkorf
   Multitoon geluidssignaal aan het einde van het programma
    Elektronische deuropening met een druk op de knop
   Kinderbeveiliging
  Trommelverlichting met LED
 Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Afmetingen 
(H x B x D)

   84,2 x 59,7 x 64,4 cm

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.                                                                    * Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

2)  Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstem-
peratuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp bevat gefl uoreerde 
broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

GRATIS
(Waarde: € 89,99 - 

BTW incl. per toestel)  

intelligent
Cleaning
System

1–10
kg

1– 9
kg

Capacity
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Een GRATIS Siemens Verlengde Waarborg 2 + 3 jaar* 
op avantgarde-toestellen.

Twee jaar garantie is niet genoeg voor ons. Bij Siemens geloven we sterk in de kwaliteit  
van onze avantgarde toestellen. 
Daarom bieden wij u een GRATIS Siemens Verlengde Waarborg van 3 jaar bovenop 
de fabrieksgarantie van 2 jaar op de toestellen in deze brochure, enkel geldig na online 
registratie op https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/mysiemens.

SIEMENS VERLENGDE WAARBORG: DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE.

5 jaar zekerheid wat kosten voor reparatie betreft.

Het contract begint automatisch te lopen na afloop van de fabrieksgarantie.

Een kwaliteitsvolle service door technische specialisten die speciaal voor de reparatie 
van Siemens-huishoudtoestellen zijn opgeleid.

Alle kosten van onderdelen, verplaatsing en arbeidstijd worden door Siemens gedragen.

* Ter waarde van € 89,99 - BTW inbegrepen.

Siemens Verlengde Waarborg,
een langdurige bescherming.

April 2019. Wijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden.

BSH Home Appliances nv – De BSH groep is een handelsmerklicentiehouder van Siemens AG.
Laarbeeklaan 74, 1090 Brussel – BE 0465.054.226 RPR Brussel


