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Zo technologisch... 
Vrijstaande toestellen van Siemens.
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iSensoric.
De sensorgestuurde technologie voor een perfecte werking van de toestellen.

iSensoric van Siemens is dé innovatie bij uitstek. Het slimme zelfregelende systeem 
maakt gebruik van talrijke sensoren en buitengewoon intelligente software: de iSensoric-
besturingseenheid. Wat dit systeem zo bijzonder maakt is de interactie tussen de sensoren 
en de software. Samen identificeren, berekenen, regelen en besturen ze automatisch 
elke stap van het proces. Dit alles met één enkel doel: perfecte resultaten met zo weinig 
mogelijk verbruik.

Meer informatie vindt u op siemens-home.bsh-group.com/be/nl/iSensoric. 
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Nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden. Dankzij de Siemens huishoud-
toestellen met wifi en Home Connect worden nieuwe technologieën in huis 
gehaald die het dagelijkse leven op slag rijker maken.

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

Home Connect. De technologie van morgen. Nu reeds beschikbaar.

Home Connect op vrijstaande toestellen biedt talrijke voordelen:

Wasmachines
•  Het selecteren en starten van het juiste programma op afstand via de Home Connect-app.
•   Informatie via push-berichten als het wasmiddel of de wasverzachter bijna op is.

Droogautomaten
•  Controle op afstand van de status van de droogcyclus.
•  Eenvoudige wijziging van de instellingen van de droogautomaat via de Home Connect-app. 

Koel-vriescombinaties / Side-by-Side
•  Ingebouwde camera’s geven een overzicht van wat er allemaal in de koelkast staat.
•  Eenvoudige aanpassing van de instellingen van het koeltoestel van op afstand.

Vaatwassers
•  Het selecteren van opties en het starten van programma’s via de Home Connect-app.
•  De Tablettenteller geeft push-berichten wanneer de voorraad vaatwastabletten moet aangevuld worden.

Deze intuïtieve technologie is ook beschikbaar op Siemens inbouwovens, espresso-automaten, dampkappen 
en kookplaten… Meer weten over de voordelen van Home Connect op deze toestellen? 

Neem dan een kijkje op siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect. 

Eén interface voor 
meerdere toestellen.

Unieke functies voor 
een gemakkelijk leven.

Alle functies zijn een-
voudig te bedienen.

Your 
household 
in one app.

Home is where your app is.
Huishoudtoestellen met Home Connect.
Bedien uw toestellen waar en wanneer u wilt.

De meest energie-efficiënte huishoudtoestellen.
Meer doen met minder.

Een van de grootste uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, is het efficiënte gebruik van onze 
natuurlijke rijkdommen zoals water en energie, en de bescherming van het milieu. Daarom besloot Siemens 
zich toe te leggen op de ontwikkeling de ontwikkeling van toestellen die, dankzij allerhande technologische 
innovaties, efficiënter gebruik maken van de beschikbare rijkdommen en energie. 
De moeite dus om voor de beste energie-efficiëntieklasse te kiezen bij een nieuw toestel. Vanaf 2002 is het 
gemiddelde energieverbruik van onze toestellen met meer dan 60 %* gedaald.

* Afhankelijk van de productgroep, zie tabellen bij de respectievelijke groepen.



Zo intelligent ...
Wasmachines van Siemens.

Display TFT
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antiVibration Design waveDrum

antiVibration Design
De zijwanden die de trillingen tot een absoluut
minimum terugbrengen.
 Zo wordt de wasmachine niet alleen stiller, maar   
 vergroot ook de stabiliteit.

Antivlekken-systeem
Voor elke vlek de juiste behandeling.
 Stuurt, volgens de aard van de vlek, het verloop van
 het programma alsook de bewegingen van de trommel.

aquaStop
Levenslange garantie tegen externe waterschade.
 Automatische veiligheidskleppen op de watertoevoer.

Display comfort
TFT-display met duidelijke tekst.
 Uiterst goed leesbaar, onmiddellijke toegang tot alle  
 functies.

multiTouch LED-display.
 Intuïtieve bediening via een touchscreen, met akoes-
 tische signalen en LEDs voor nauwkeurige informatie.

ecoInfo
Verbruiksaanduiding: water- en/of elektriciteits-
verbruik in een oogopslag.
 Zelfs voordat het programma gestart wordt, zal het 
 display het water- en/of elektriciteitsverbruik aan-
 geven. Via indicatoren van 1 tot 5 wordt het verbruik –  
 van economisch tot normaal – aangegeven. Zo kan   
 steeds het optimale programma gekozen worden.

Energieklasse A+++
Meer energie besparen.
 Tot 32% minder energieverbruik dan bij klasse A,
 zelfs met een volle lading van 8 of 9 kg wasgoed.

iQdrive
Duurzame, betrouwbare en innoverende motor voor 
een hoogste energie-effi ciëntie.
 Aandrijving op basis van een wrijvingvrij magneet-
 systeem.
 10 jaar waarborg op de motor.

Vermindering van het verbruik bij wasmachines.

Energieverbruik*
vanaf

Waterverbruik*
vanaf

0,19 kWu 7,8 liter

0,07 kWu

5,67 liter

2003 20032018 2018

* Verbruikswaarden (bepaald door een standaard programma) van de wasmachine WM 16Y742FG
 vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een standaard-programma) van een vergelijkbaar
 Siemens-toestel uit 2003.

Per kg wasgoed en per cyclus (katoen 60°C)

tot 

          − 60%
tot 

           − 27%
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jogDial
Een gebruiksvriendelijke bedieningsknop.
 Snelle en gemakkelijke keuze van programma’s. 
 De selectie is duidelijk zichtbaar via blauwe led-  
 lichtstreepjes.

varioSpeed
Om tijd te besparen.
 De wastijd kan met 65 % verkort worden.

waterPerfectPlus
Sensorgestuurde wasprogramma’s.
 Optimaal watergebruik bij elke belading.
 Houdt rekening met het soort textiel.

waveDrum 
Een trommel voor zacht of intensief wassen.
 Het innoverende ontwerp maakt dat het water   
 steeds gelijkmatig doorheen de waslading wordt 
 verdeeld. De golfstructuur binnenin de trommel in   
 combinatie met de asymmetrische meenemers
 behandelt het wasgoed extra zacht of extra energiek  
 om zelfs de moeilijkste vlekken op te lossen.
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 

WM 16Y742FG  iQ800 € 999,99*

9 kg – 1600 tr/min
Label A+++1) -30 %
TFT-display
Antivlekken-systeem
ecoInfo: water & energie

W
M

 1
6

Y
74

2
FG

Doseerkamer voor vloeibaar wasmiddel en/of wasverzachter 

iQ800 • 9 kg • 1600 tr/min 

 varioSpeed
 waterPerfectPlus
 antiVibration Design
 iQdrive – 10 jaar waarborg

 waveDrum 
 jogDial

+ aquaStop



Home Connect
Home is where your app is. Bedien uw Siemens
wasmachine waar en wanneer u wilt.
 Selecteer en start de juiste was program ma’s voor 

de wasmachine op afstand dankzij de intuïtieve 
Home Connect-app.

 Ontvang push-berichten als het wasmiddel of de 
wasverzachter bijna op is.

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

i-Dos
De technologie voor een automatische en perfecte
dosering van het wasmiddel.
 Een juiste dosering van het wasmiddel: 
 - aanzienlijke energie- en waterbesparingen,
 -  geen resten van het wasmiddel in de trommel meer 

die allergieën kunnen veroorzaken. 
 Tot op de milliliter nauwkeurige dosering van het 
 wasmiddel en/of de wasverzachter: dé garantie op 
 perfecte resultaten bij elke wascyclus.
 “Automatic” en “Automatic soft” programma’s: de   
 ingebouwde sensoren bepalen de waterhardheid,   
 de wasbelading, het textieltype en zelfs de bevuilings- 
 graad, en zo de vereiste hoeveelheid wasmiddel en/  
 of wasverzachter en het optimale wasprogramma    
 voor perfecte resultaten.
 Geïntegreerde doseerkamers voor vloeibaar was-  
 middel en/of wasverzachter voor 20 wascylci + een   
 apart compartiment voor wasmiddel – in poeder- of 
 vloeibare vorm – en andere wasproducten voor wol   
 of zijde.

sensoFresh
De kracht van actieve zuurstof gecontroleerd 
door iSensoric.
 Het sensoFresh-programma: effectieve verwij-
 dering van geuren door actieve zuurstof.
 Het Hygiëne-programma: door het gebruik   
 van actieve zuurstof wordt het wasgoed hygiënisch
 proper, zelfs bij lage temperaturen (40°C) .
 Het reinigingsprogramma van de trommel: de   
 actieve zuurstof verhindert de opbouw van bacteriën  
 die de oorzaak zijn van geurtjes in de trommel.

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

Your 
household 
in one app.





* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 7

WM 16W890FG iQ700   € 1.199,99*

9 kg – 1600 tr/min
sensoFresh
Label A+++1) -30 % 
Groot LED-display
ecoInfo: water & energie
aquaStop

WMH 6W642FG  iQ700 € 1.099,99*

Home Connect – 9 kg – 1600 tr/min
i-Dos
Label A+++1) -30 %
Groot LED-display
ecoInfo: water & energie 
Geïntegreerde doseerkamers voor 
1 wasmiddel en 1 wasverzachter
Trommelverlichting
aquaStop

WM 16W562FG   iQ700 € 899,99*

9 kg – 1600 tr/min
Label A+++1) -30 % 
Groot LED-display
Optie antivlekken
ecoInfo: water & energie

 

Wasmachines
W

M
 1

6
W

8
9

0
FG

W
M

 1
6

W
5

6
2

FG

iQ700 • 9 kg • 1400 en 1600 tr/min 

 varioSpeed
 waterPerfectPlus
 antiVibration Design
 iQdrive – 10 jaar waarborg

 waveDrum 

+  jogDial

Your 
household 
in one app.


 





iQ300 • 7 kg • 1400 tr/min 

 varioSpeed
 waterPerfect
 antiVibration Design
 iQdrive – 10 jaar waarborg

 

 

WM 14N061FG  iQ300 € 599,99*

7 kg – 1400 tr/min
Label A+++1) -10 % 
Medium LED-display
Programma’s met vaste temperatuur

Wasmachines

iQ500 • 8 en 9 kg • 1400 tr/min 

 varioSpeed
 waterPerfectPlus
 antiVibration Design
 iQdrive – 10 jaar waarborg

+  waveDrum

WM 14T6H3FG  iQ500  € 899,99*

Home Connect – 9 kg – 1400 tr/min
i-Dos 
Label A+++1) -30 %
jogDial
Groot multiTouch LED-display
ecoInfo: water & energie 
Geïntegreerde doseerkamers voor 
1 wasmiddel en 1 wasverzachter

WM 14T362FG  iQ500  € 699,99*

8 kg – 1400 tr/min
Label A+++1) -30 % 
Groot LED-display met softDial
Programma’s met vaste temperatuur




* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 
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Your 
household 
in one app.



 

Wash & Dry 

iQ500 • 10 / 7 kg • Label A

waterPerfectPlus 
autoDry
antiVibration Design
aquaStop

WD 14U540EU iQ500   € 1.199,99*

Watercondensation techniek
10 kg wassen / 6 kg drogen
Label A1)  – 1400 tr/min
Non-stop wassen/drogen (6 kg)
Groot multiTouch LED-display
Optie antivlekken
iQdrive - 10 jaar waarborg
waveDrum
Trommelverlichting 

WD 15G442EU   iQ500   € 999,99*

Watercondensation techniek
7 kg wassen / 4 kg drogen
Label A1)  – 1500 tr/min
Non-stop wassen/drogen (4 kg)
Groot LED-display
varioSoft-trommel

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 
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varioSoft-trommel

Was-/droogcombinatie
 Wassen en drogen in één enkele machine. 
  Dit toestel kan werkelijk alles. En waarvoor 

dat goed is, zult u elke dag opnieuw merken 
in uw badkamer. De machine zal u immers 
hopen plaats besparen.

 Ononderbroken wassen en drogen. 
  U moet niet langer het einde van het was-

programma afwachten, noch de was in 
een ander toestel overbrengen of de droog-
automaat instellen. Al wat u moet doen, 
is de deur openen en de schone droge was 
comfortabel uit de toestel halen.

 varioSoft-trommel voor delicaat of
 effi ciënt wassen. 
 Een individuele behandeling van het  
 wasgoed dankzij de unieke druppelvorm-
 structuur van de trommel in combinatie    
 met de asymmetrische wasmeenemers.

ALLEEN VOOR 
WD 14U540EU
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Zo zacht voor het wasgoed...
Droogautomaten van Siemens.

Groot multiTouch LED-display
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antiVibration Design
De zijwanden die de trillingen tot een absoluut
minimum terugbrengen.
 Zo wordt de droogautomaat niet alleen stiller, maar
 vergroot ook de stabiliteit.

autoDry
De was steeds perfect droog zoals gewenst.
 Het wasgoed is strijkdroog, kastdroog of extra droog
 dankzij de innovatieve elektronica.

Condensor
selfCleaning condenser – Continue automatische 
reiniging voor constante energiezuinigheid.
 Intensieve automatische reiniging tijdens elke droog-
 cyclus.
 Een pluisvrije condensor waardoor de warmte
 ongehinderd kan circuleren.
 Geen extra waterverbruik: het gefi lterde condensa- 
 tiewater, uit de te drogen was afkomstig, wordt 
 herbruikt.

easyClean condenser – Makkelijk te reinigen.
 De fi lter beschermt de condensor tegen pluisjes.
 Kan in een handomdraai worden verwijderd en
 gereinigd.

Display comfort
TFT-display met duidelijke tekst.
 Uiterst goed leesbaar.
 Onmiddellijke toegang tot alle functies.

multiTouch LED-display.
 Intuïtieve bediening via een touchscreen. 
 Verschillende akoestische signalen en LEDs voor 
 effi ciënte en nauwkeurige informatie.

Energieklasse A+++
Meer energie besparen.
 De condensatiedroogautomaat met warmtepomp
 in energieklasse A+++ verbruikt tot 67% minder
 energie dan andere condensatiedroogautomaten
 en blijft dat ook doen, zijn volledige levensduur.

Home Connect
Home is where your app is. Bedien uw Siemens
droogautomaat waar en wanneer u wilt.
  Volg de droogautomaat op afstand en u weet 

meteen hoelang de droogautomaat nog moet 
draaien. Ongeacht waar u bent.

  Eenvoudige wijziging van de instellingen van de 
droogautomaat via de Home Connect-app.

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

softDrying System
Een permanente luchtstroom en een constante 
temperatuur.
 Grote inox trommel softDry1). 
 Een zachtere en doeltreffendere verdeling van het
 wasgoed.
 Zelfs grote stukken worden gelijkmatig gedroogd.
 Het wasgoed is minder gekreukt.

Warmtepomp-technologie
Unieke droog-technologie.
 Om op een uiterst energie-effi ciënte manier warmte
 te genereren en vochtige warme lucht te drogen. 
 Lager verbruik een toestelleven lang.

Vermindering van het verbruik bij 
droogautomaten.

A+++ 
Energieverbruik* vanaf

A++  
Energieverbruik* vanaf

* Verbruikswaarden (bepaald door een standaard programma) van de droogautomaat WT 48Y773FG
 (A+++) / WT 47Y7H3FG (A++) vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een standaard-
 programma) van een vergelijkbaar Siemens-toestel uit 2002.

Per kg wasgoed en per cyclus

0,61 kWu

0,12 kWu

2003 2018

tot 

          − 80%

0,61 kWu

0,18 kWu

2003 2018

tot 

          − 70%
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iQ800

iQ700

iQ300

softDrying System Groot LED-display

Your 
household 
in one app.

1) Uitgezonderd luchtafvoer droogautomaat (gegalvaniseerde trommel).
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 

  Condensatie m  

 iQ800 • 9 kg iQ700 • 8 kg 
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WT 48Y773FG iQ800 € 1.249,99*

9 kg – Label A+++1) 
selfCleaning condenser
TFT-display
Trommelverlichting

WT 47W7H3FG iQ700 € 999,99*

Home Connect – 8 kg – Label A++1) 
selfCleaning condenser
Groot LED-display met extra opties 
Trommelverlichting

 autoDry
 Warmtepomp-technologie2)

 softDrying System
 antiVibration Design

+  jogDial

                                                                                                            2) Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max 35°C.  

Your 
household 
in one app.



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 13

et warmtepomp

iQ500 • 9 kg iQ300 • 7 en 8 kg
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WT 7U460FG iQ500 € 949,99*

9 kg – Label A++1) 
selfCleaning condenser
Groot multiTouch LED-display
jogDial
Trommelverlichting
 

WT 45M2B1FG iQ300 € 849,99*

8 kg – Label A++1) 
selfCleaning condenser
Groot LED-display

Beschikbaar vanaf 01/10/2018.
WT 45M260FG beschikbaar tot 
uitputting van de voorraad.

WT 45RV01FG iQ300 € 799,99*

7 kg – Label A++1) 
easyClean condenser
Groot LED-display
Gegalvaniseerde trommel 

Beschikbaar vanaf 15/09/2018.
WT 45H201FG beschikbaar tot 
uitputting van de voorraad.

 autoDry
 Warmtepomp-technologie2)

 softDrying System
 antiVibration Design

                                                                                                            2) Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max 35°C.  
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 

Luchtcondensatie Luchtafvoer

iQ300 • 7 en 8 kg • Label B   iQ300 • 7 kg • Label C 

autoDry
softDrying System
antiVibration Design

autoDry
softDrying System
antiVibration Design

WT 45N202FG      iQ300 € 549,99*

8 kg – Label B1) 
Condenser
Groot LED-display
Trommelverlichting

WT 33A200FG      iQ300 € 399,99*

7 kg – Label C1) 
Groot LED-display
Gegalvaniseerde trommel
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW inbegrepen. 

Opstelmogelijkheden voor droogautomaten

 
Kleine ruimte

zonder verluchting
ca. 6 m2 (15 m3) 

Ruimten met geringe 
verluchting (venster 
schuin gekanteld)

 Ruimten met
goede verluchting
(venster geopend)

Ruimten met
verluchtingssysteem

(ventilator)

Luchtafvoerdroogautomaat
met hoog verwarmingsvermogen
zonder aansluiting

– –  

 Luchtafvoerdroogautomaat
met aansluiting naar buiten    

 Luchtcondensatiedroogautomaat1): 
luchtkoeling –   

                         –  Niet geschikt                   Beperkt geschikt                   Goed geschikt

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

Wasmachines en 
droogautomaten 
van Siemens.

Toebehoren
in optie.

Woldroogkorf Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak

WZ 20490 - WZ 20500 WZ 20600 WZ 20400 WZ 11410

Referentie Beschrijving  Prijs*

 WZ 20490 Sokkel voor wasmachines met witte schuifl ade (H x BxD: 40 x 60 x 55 cm)  €  149,99 

 WZ 20500 Sokkel voor droogautomaten met witte schuifl ade (H x BxD: 40 x 60 x 55 cm)   €  149,99

 WZ 10130 Verlenging voor aquaStop (2,5 m)  €  32,99

 WZ 20160 Waterafvoerslang voor condensatie-droogautomaten zonder zelfreinigende 
condensor (2 m)

  €  12,99

 WZ 20180 Flexibele afvoerslang voor luchtafvoer-droogautomaten (2 m)   €  15,99

 WZ 20600 Woldroogkorf voor kleding, schoenen en stoffen knuffels of speelgoed  €  39,99

 WZ 20400 Montageset kolombouw MET uittrekbaar werkvlak voor condensatie-droogautomaten 
(behalve WT 7U460FG) 

 €  89,99

 WZ 27400 Montageset kolombouw MET uittrekbaar werkvlak voor condensatie-droogautomaten
WT 7U460FG 

 €  89,99

 WZ 11410 Montageset kolombouw ZONDER uittrekbaar werkvlak voor condensatie-droogautomaten
(behalve WT 7U460FG) 

 €  19,99

 WZ 27410 Montageset kolombouw ZONDER uittrekbaar werkvlak voor condensatie-droogautomaten
WT 7U460FG 

 €  19,99

 WZ 20311 Montageset kolombouw ZONDER uittrekbaar werkvlak voor luchtafvoer-droogautomaten  €  19,99

  



hyperFresh-laden
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Zo doeltreffend...
Koeltoestellen van Siemens.



hyperFresh premium 0°C-laden
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Driemaal langer vers Tweemaal langer vers Langere versheid

hyperFresh premium hyperFresh plus hyperFresh 

Temperatuur Constant rond 0°C 2 à 4°C kouder dan in de koelkast 2 à 4°C kouder dan in de koelkast

Vochtig-
heidsgraad

Regel de vochtigheidsgraad met
een selectieknop op basis van het
type voeding.

Een regulator past de vochtig-
heidsgraad aan op basis van het 
type voeding.

Regel de vochtigheidsgraad met
een cursor op basis van het type
voeding.

Aanbevolen
voedings-
stoffen

Droge zone:
lage vochtigheidsgraad voor 
vlees, vis en eieren

Vochtige zone:
hoge vochtigheidsgraad voor
groenten en fruit 

Vlees en vis 

Groenten en fruit

Vlees en vis (op sommige 
modellen) 

Groenten en fruit

Uw voordeel

Door hun specifi eke behoud
blijft uw voeding tot driemaal
langer vers in de hyperFresh
premium-laden.

Voedsel in de hyperFresh plus-
laden blijft 2 x langer vers: 
groenten en fruit door de regel-
bare vochtigheidsgraad en 
vlees en vis dankzij een ideale 
temperatuur.

De regelbare vochtigheidsgraad
in de hyperFresh-lade zorgt ervoor
dat uw groenten en fruit langer
vers blijven. Dankzij een optimale 
temperatuur blijven vlees en vis 
ook langer vers.

*  De laden voor vlees en vis zijn bovendien makkelijk uitneembaar, waardoor deze zone uiterst geschikt is om drankfl essen driemaal 
sneller te koelen dan in een deurvak, of om nog een extra legger te creëren. 

hyperFresh-systeem
De temperatuur (voor vlees en vis) en de vochtigheidsgraad (voor groenten en fruit) kunnen individueel 
aangepast worden – voor de optimale bewaring van voeding.
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iQ700

iQ500

iQ300

hyperFresh plus-laden*



Afneembaar waterreservoir 
met Brita-fi lter van de KG 36WXL30S

fl exShelf

Home Connect
Home is where your app is. Bedien uw Siemens
koelkast waar en wanneer u wilt. 
 Camera’s geven u een overzicht van wat er allemaal 

in de koelkast staat. 
 Eenvoudige aanpassing van de instellingen van het   
 koeltoestel van op afstand. 
 Tips voor het bewaren van verschillende 

voedingsmiddelen. 

Er zijn 2 opties mogelijk voor Home Connect in
koelkasten:
 Home Connect ready – Toegang Home Connect 

mogelijk via optionele aansluitingskit. 
Geen fototoestel geïntegreerd.

 Home Connect - Camera in fridge – Onmiddellijk 
toegang tot alle voordelen van Home Connect.

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

Comfort
 airChannel-systeem.
 De deur van een koeltoestel weer openen onmid-
 dellijk na sluiting kan moeilijk zijn door de ontstane
 onderdruk in het toestel. Dankzij het speciale  
 luchtkanaal in de binnendeur kan de deur op ieder 
 moment veel gemakkelijker geopend worden.

 airfreshFilter.
 Deze ingebouwde actieve koolstoffi lter zal de 
 verspreiding van specifi eke geurtjes voorkomen en
 dit gedurende de volledige levensduur van het   
 toestel.

 allFrost.
 Op alle niveaus kunnen levensmiddelen ingevroren
 en bewaard worden. Elk vak en elke lade heeft  
 een eigen koelelement. Daardoor wordt het lastige 
 verplaatsen van voorraden overbodig.

 Dynamische koeling dankzij ventilator.
 De interne ventilator zorgt voor een gelijkmatige
 verdeling van de lucht in de koelkast. Bij het bewaren
 van warme etenswaren worden deze sneller gekoeld
 en worden bovendien de kwaliteit en de versheid van
 het voedsel beter bewaard.

 freshSense.
 Altijd een constante temperatuur dankzij meerdere
 sensoren. Resultaat: een minimaal stroomverbruik en
 betere bewaring van uw levensmiddelen.

 LED-verlichting.
  De LED-verlichting, volledig ingebed in de wanden, 

vergemakkelijkt het schoonmaken en neemt geen 
volume in. En de nieuwe combinatie van de 2 LED 
lichtbronnen (spot+side light) zorgt er bovendien 
voor dat het voedsel voldoende verlicht is, zonder te 
verblinden – want de lichtintensiteit verhoogt pas na 
2 seconden van zacht naar sterk bij het openen van 
het toestel.

 lowFrost.
 Als ijs- en rijpafzettingen zich ophopen, 

gaan koeltoestellen meer stroom 
verbruiken. Dankzij de innovatieve 
lowFrost-technologie, is de eventuele 

 ijs- of rijplaag niet alleen dunner, maar verloopt het
 ontdooien ook sneller.

 multiAirfl ow-System.
 Dit systeem zorgt ervoor dat de lucht in de 
 koelruimte gelijkmatig verdeeld wordt. Zo blijft de
 temperatuur steeds constant op alle niveaus. 

 noFrost.
 De binnenwanden van de toestellen, 

uitgerust met noFrost-techniek, zullen 
geen ijsafzetting meer hebben. 
Het toestel wordt automatisch en regel-  

 matig ontrijmt. Het luchtcirculatiesysteem voert de   
 lucht vochtigheid in het toestel naar een externe 
 verdampingsschaal af. Hierdoor blijft de lucht in het   
 koel- en vriesgedeelte droog en is er geen ijsafzetting  
 in het toestel of op de levensmiddelen.

 Super-koelen.
 Met deze toets wordt de temperatuur heel snel tot
 +2°C gebracht. Zo vermijdt u een verhoging van de
 temperatuur van reeds gekoelde levensmiddelen
 wanneer u nieuwe opbergt in uw koelkast.

 Super-vriezen.
 Door een eenvoudige druk op een toets kunnen
 temperaturen verlaagd worden en zo supersnel
 koude geproduceerd worden voor het invriezen van
 verse en grotere hoeveelheden voedingsmiddelen.
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Your 
household 
in one app.

Display indoorElectronic



easyAccess shelf varioZone iceTwister

Flexibele indeling
 bigBox.
 Met 26 tot 29 cm hoog biedt de bigBox plaats aan   
 grote hoeveelheden voedingsmiddelen.

 coldTray.
 Dranken worden sneller koel in dit deurvak dat veel   
 kouder is dan de andere, dankzij de speciale
 luchtdoorgang in de deur.

 easyAccess shelves.
 Voor meer comfort kunnen deze leggers in veilig-
 heidsglas d.m.v. profi elglijders tot 15 cm worden
 uitgetrokken.

 easyAccess zone.
 Eenvoudige toegang en een duidelijk overzicht van   
 uw diepvriesproducten in de bovenste zone van de   
 diepvriezer.

 easyLift.
 Om de hoogte van de deurcompartimenten of 
 glazen leggers, zelfs volledig beladen, eenvoudig te
 verstellen.

 fl exShelf.
 2 onderling verbonden leggers waarvan de onderste
 kan uitgeklapt worden wanneer u extra ruimte nodig
 heeft.

 iceTwister.
 Na het vullen van het eenvoudig verwijderbare
 waterreservoir produceert de iceTwister ijsblokjes die
 bewaard kunnen worden in de daartoe bestemde   
 kleine lade.

 varioZone.
 Flexible indeling van de diepvrieszone dankzij lades
 en verwijderbare glazen leggers.

Display en bediening
 Temperatuurregeling, tot op de graad nauwkeurig,  
 via:
 touchControl - indoorElectronic.
 Het aantrekkelijke design van de display, geplaatst
  op de deur, en de verbetering van de achterliggende  
 sensortechnologie bieden talrijke  mogelijkheden om  
 uw koeltoestel nog effi ciënter te bedienen.

19

 touchControl - Digitaal.
 Deze zilverkleurige digitale display, duidelijk zichtbaar
 bovenaan het toestel, biedt een eenvoudige en 
 innovatieve nauwkeurige elektronische regeling.

 Display leesbaar via LED.
 Elektronische temperatuurregeling via LED-display,   
 bovenaan het toestel.

Design
 glassDoor.
 Mooie glazen deuren met motief decor, zeer 
 praktisch om te reinigen. De zijwanden zijn bekleed   
 in sober zilver of inox-metallic. 

 Inox antiFingerprint en inoxLook.
 inoxLook brengt de prachtige vormgeving uit inox
 voor de geest, maar is gemakkelijker te onderhouden
 dankzij het gladde oppervlak.
 Inox antiFingerprint heeft een speciale vernislaag 
 die op het oppervlak in inox wordt aangebracht. 
 Vingerafdrukken behoren vanaf nu tot het verleden.

 Zwarte inox antiFingerprint.
 Zwarte geborstelde inox deuren die elegantie en   
 schoonheid combineren met het onderhoudsgemak  
 van antiFingerprint. 

Vermindering van het verbruik bij koeltoestellen.

 Diepvriezers**Koelkasten*   Combinaties***

Verbruikswaarden (bepaald door een standaard-programma) van de *: KI 22LAD40, **: GS 58NAW45, ***: KG 39EVI4A 
vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een standaardprogramma) van vergelijkbare Siemens-toestellen uit 2003. 
(Niet alle vermelde referenties zijn in België beschikbaar)

Energieverbruik voor 100 liter in 24 uur

tot 

     − 68%

0,49 kWu 0,48 kWu

2003 2003

0,21 kWu 0,15 kWu

2018 2018

0,38 kWu

2003

0,13 kWu

2018

tot 

     − 65%
tot 

     − 56%



    Label 

  Combi-botto  

• Home Connect ready (toebehoren in optie p.29:  
 KS 10ZHC00, wifi -aansluitingskit - € 44,99**)

• touchControl LCD indoorelektronica 
• hyperFresh premium 0°C-systeem – 
 Groenten en fruit 3 x langer vers!
• LED spot + side light-verlichting

• Extra breed en extra diep
• Home Connect ready (toebehoren in optie p.29:  
 KS 10ZHC00, wifi -aansluitingskit - € 44,99**)

• touchControl LCD indoorelektronica 
• hyperFresh premium 0°C-systeem – 
 Groenten en fruit 3 x langer vers!
• LED spot + side light-verlichting
• 1 bigBox

     • multiAirfl ow-System • airfreshFilter • easyAccess shelves • 
• Super-koelen met automatische uitschakeling •  

KG 56FSB40 – glassDoor zwart € 1.699,99*

216 kWu/jaar – 251 liter (4-8°C) + 124 liter hyperFresh 
premium 0°C + 105 liter 4 
Glazen deuren zwart (motief decor) – 193 x 70 x 80 cm

KG 56FPI40 – Inox2) € 1.499,99*

216 kWu/jaar – 251 liter (4-8°C) + 124 liter hyperFresh 
premium 0°C + 105 liter 4 
Deuren inox antiFingerprint – 193 x 70 x 80 cm

KG 39FSB45 – glassDoor zwart3) € 1.549,99*

180 kWu/jaar – 175 liter (4-8°C) + 81 liter hyperFresh 
premium 0°C + 87 liter 4 
Glazen deuren zwart (motief decor) – 203 x 60 x 66 cm

KG 39FPI45 – Inox € 1.349,99*

180 kWu/jaar – 175 liter (4-8°C) + 81 liter hyperFresh 
premium 0°C + 87 liter 4 
Deuren inox antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm

KG 39FPB45 – Zwarte inox € 1.399,99*

180 kWu/jaar – 175 liter (4-8°C) + 81 liter hyperFresh 
premium 0°C + 87 liter 4 
Deuren zwart inox antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. 
** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW inbegrepen. 20

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 
2) De indoor LCD-display van KG 56FPI40 is dezelfde als die van KG 39FPI45. 

3) De indoor LCD-display van KG 39FSB45 is dezelfde als die van KG 56FSB40.

iQ700 • hyperFresh premium 0°C 
indoorElectronic 
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 A+++1)

 

m noFrost

iQ500 • hyperFresh plus 
indoorElectronic 

iQ300 • hyperFresh 
indoorElectronic 

 Meervoudig beveiligingssysteem • varioZone • LED-verlichting 
 Super-vriezen met automatische uitschakeling

• Home Connect ready (toebehoren in optie p.29:  
 KS 10ZHC00, wifi -aansluitingskit - € 44,99**)

• touchControl LCD indoorelektronica
• hyperFresh plus-zone
• LED spot + side light-verlichting

• touchControl LED indoorelektronica
• hyperFresh-zone (Fruit /groenten - Vlees/vis)

KG 39NAI45 – Inox  € 1.199,99*

182 kWu/jaar – 258 liter (4-8°C) + 21 liter hyperFresh plus 
+ 87 liter 4
Deuren inox antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm

KG 36NAI45 – Inox  € 1.149,99*

173 kWu/jaar – 216 liter (4-8°C) + 21 liter hyperFresh plus 
+ 87 liter 4
Deuren inox antiFingerprint – 186 x 60 x 66 cm

KG 39NXB45 – Zwarte inox  € 1.149,99*

182 kWu/jaar – 255 liter (4-8°C) + 24 liter hyperFresh 
+ 87 liter 4
Deuren zwart inox antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm

KG 39NXI46 – Inox € 1.099,99*

182 kWu/jaar – 255 liter (4-8°C) + 24 liter hyperFresh 
+ 87 liter 4
Deuren inox antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm

KG 36NXX4A – Zwarte inox € 1.099,99*

173 kWu/jaar – 213 liter (4-8°C) + 24 liter hyperFresh 
+ 87 liter 4
Deuren zwart inox antiFingerprint – 186 x 60 x 66 cm   

 





indoorE indoorE
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW inbegrepen.

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  
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• airfreshFilter • Meervoudig beveiligin 









iQ500 • hyperFresh plus  
indoorElectronic • Camera in fridge

iQ300 • hyperFresh  
indoorElectronic 

 Combi-bottom noFrost

• touchControl LED-indoorelektronica
• multiAirfl ow-System
• Super-koelen met automatische 
 uitschakeling
• hyperFresh-zone (Fruit /groenten - Vlees/vis)

• easyAccess shelves
• Super-vriezen met automatische 
 uitschakeling 

KG 39NXB35 – Zwarte inox  € 949,99*

273 kWu/jaar – 255 l (4-8°C) + 24 l hyperFresh + 87 l 4  
Deuren zwart inox antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm

KG 36NXI3A – Inox  € 849,99*

260 kWu/jaar – 213 l (4-8°C) + 24 l hyperFresh + 87 l 4  
Deuren inox antiFingerprint – 186 x 60 x 66 cm

KG 56NHX3P – Zwarte inox  € 1.749,99*

325 kWu/jaar – 366 liter (4-8°C) + 34 liter hyperFresh plus 
(Fruit/groenten - Vlees/vis) + 105 liter 4   
touchControl LCD-indoorelektronica – LED-verlichting 
(softStart) – 1 bigBox – Deuren zwart inox antiFingerprint – 
Extra breed en extra diep – 193 x 70 x 80 cm 

KG 36NHI32 – Inox    € 1.199,99*

258 kWu/jaar – 211 liter (4-8°C) + 23 liter hyperFresh  
(Fruit/groenten - Vlees/vis) + 86 liter 4   
touchControl LED-indoorelektronica (zie KG 39NXB35)
Deuren inox antiFingerprint – 187 x 60 x 65 cm 

 

 Label A++1)

 

• Home Connect - Camera in fridge 
• multiAirfl ow-System
• Super-koelen met automatische 
 uitschakeling
• easyAccess shelves
• Super-vriezen met 
 automatische uitschakeling 
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Zie p. 29
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 
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 gssysteem • varioZone • LED-verlichting





iQ300 • hyperFresh 

Combi-bottom lowFrost

Label A+++1)

 

• Elektronische temperatuurregeling op 
 de graad nauwkeurig
• Dynamische koeling dankzij ventilator
• Super-koelen met automatische 
 uitschakeling
• hyperFresh-zone (Fruit /groenten - Vlees/vis)

• Super-vriezen
• 1 bigBox

KG 49EVI4A – Inox  € 1.049,99*

190 kWu/jaar – 301 liter + 111 liter 4
Deuren inox antiFingerprint – 201 x 70 x 69 cm

KG 39EVI4A – Inox € 999,99*

168 kWu/jaar – 249 liter + 88 liter 4    
Deuren inox antiFingerprint – 201 x 60 x 65 cm

KG 39EVW4A – Wit € 899,99*

168 kWu/jaar – 249 liter + 88 liter 4   
201 x 60 x 65 cm

KG 36EVW4A – Wit € 799,99*

161 kWu/jaar – 214 liter + 88 liter 4
186 x 60 x 65 cm

KG
49

EV
I4

A

iQ300 • hyperFresh 

• Elektronische temperatuurregeling via LED 
• multiAirfl ow-System
• hyperFresh-zone (Fruit /groenten - Vlees/vis)

• easyAccess shelves
• Super-vriezen met automatische 
 uitschakeling 

KG 36NVL3A – inoxLook  € 749,99*

260 kWu/jaar – 213 l (4-8°C) + 24 l hyperFresh + 87 l 4  
Deuren inoxLook – 186 x 60 x 66 cm
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Combi-bottom lowFrost

•  Elektronische temperatuurregeling 
 via LED 
•  Verdeler voor fris water met 
 Brita-fi lter
•  Uitneembare watertank van 2,5 liter
• Dynamische koeling dankzij ventilator
• hyperFresh-zone (Fruit /groenten)

•  Elektronische temperatuurregeling 
 via LED 
• hyperFresh-zone (Fruit /groenten)

KG 36WXL30S – inoxLook  € 749,99*

227 kWu/jaar – 213 liter (4-8°C) + 94 liter 4
Deuren inoxLook – 186 x 60 x 65 cm

KG 39VVL31 – inoxLook  € 699,99*

238 kWu/jaar – 250 liter (4-8°C) + 94 liter 4
Deuren inoxLook – 201 x 60 x 65 cm

KG 36VVL32 – inoxLook  € 649,99*

227 kWu/jaar – 214 liter (4-8°C) + 94 liter 4
Deuren inoxLook – 186 x 60 x 65 cm

KG 36VVW32 – Wit  € 599,99*

227 kWu/jaar – 214 liter (4-8°C) + 94 liter 4
186 x 60 x 65 cm

KG 33VVL31 – inoxLook  € 599,99*

219 kWu/jaar – 193 liter (4-8°C) + 94 liter 4
Deuren inoxLook – 176 x 60 x 65 cm

KG 33VVW31 – Wit  € 549,99*

219 kWu/jaar – 193 liter (4-8°C) + 94 liter 4
176 x 60 x 65 cm
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iQ500 • hyperFresh
 Met dispenser  iQ300 • hyperFresh

• easyAccess shelves • LED-verlichting • varioZone • Super-vriezen • 1 bigBox
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 
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KD 33EAI40 – Inox  € 879,99*

139 kWu/jaar – 67 liter 4 + 226 liter  
Deuren inox antiFingerprint – 176 x 60 x 65 cm

KD 33VVW30 – Wit € 599,99*

215 kWu/jaar – 70 liter 4 + 230 liter (4-8°C)
176 x 60 x 65 cm

KD 29VVL30 – inoxLook € 599,99*

204 kWu/jaar – 70 liter 4 + 194 liter (4-8°C)
Deuren inoxLook – 161 x 60 x 65 cm

KD 29VVW30 – Wit € 549,99*

204 kWu/jaar – 70 liter 4 + 194 liter (4-8°C)
161 x 60 x 65 cm

Combi-top lowFrost 

• Elektronische temperatuurregeling op 
 de graad nauwkeurig
• airfreshFilter
• 6-voudig beveiligingssysteem 
• Super-koelen met automatische 
 uitschakeling
• fl exShelf 
• hyperFresh-zone (Fruit /groenten - Vlees/vis)

• Deurvak met easyLift

• Elektronische temperatuurregeling 
 via LED  
• hyperFresh-zone (Fruit /groenten)
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K
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V
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W
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iQ500 • hyperFresh iQ300 • hyperFresh

• Dynamische koeling dankzij ventilator • LED-verlichting • Super-vriezen • varioZone



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 

 Label A+++1)

  Label A++1)
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 

• Home Connect: 
 - Camera in Fridge - KA 92DHB31 (zie p. 29)

 - Ready - KA 92DSB30 (toebehoren in optie: p. 29)

• Elektronische temperatuurregeling op de  
 graad nauwkeurig, exact afl eesbaar via LCD
• Verdeler voor fris water, crushed ice, 
 ijsblokjes, met kinderbeveiliging en
 LED-verlichting
• 2 hyperFresh plus-laden en 1 groentelade  
 op telescopische rails

• Elektronische temperatuurregeling op 
 de graad nauwkeurig
• Verdeler voor fris water, crushed ice, 
 ijsblokjes, met kinderbeveiliging en
 LED-verlichting
• 1 hyperFresh plus-lade en 2 groenteladen 
 op wieltjes
 

KA 92DHB31 – glassDoor zwart € 3.419,99*

Label A++1) – 348 kWu/jaar
368 liter (4-8°C) + 173 liter 4 
LED-verlichting  
varioZone   
Glazen deuren zwart (motief decor) – 175,6 x 91 x 73,2 cm

(Foto: open toestel met Camera in Fridge, p. 29)  

KA 92DSB30 – glassDoor zwart € 3.109,99*

Label A++1) – 348 kWu/jaar 
368 liter (4-8°C) + 173 liter 4 
Lichtband aan achterwand (koelgedeelte)
LED-verlichting (diepvriesgedeelte)  
varioZone   
Glazen deuren zwart (motief decor) – 175,6 x 91 x 73,2 cm  

KA 90DAI30 – Inox  € 2.399,99*

Label A++1) – 338 kWu/jaar
359 liter (4-8°C) + 163 liter 4 
LED-verlichting 
Deuren inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm

• 5-voudig beveiligingssysteem • multiAirfl ow-System • Dynamische koe  
  • Super-vriezen met auto  

Side-by-Side noFr 

iQ700 • Label  A++1)



KA 90DAI30KA 92DHB31
KA 92DSB30
KA 92DHB31

Your 
household 
in one app.

KA 92DSB30
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 

ling dankzij ventilator • Super-koelen met automatische uitschakeling 
matische uitschakeling  

ost met dispenser

iQ500 • Label  A++1) 
et A+1)

KA 90DVI30 
KA 90DVI20

KA 90GAI20

KA 90DVI30    KA 90DVI20

• Elektronische temperatuurregeling op 
 de graad nauwkeurig
• Verdeler voor fris water, crushed ice, 
 ijsblokjes, met kinderbeveiliging en
 LED-verlichting
• 1 hyperFresh plus-lade en 2 groenteladen 
 op wieltjes
• homeBar met push-pull bediening
 

• Elektronische temperatuurregeling op 
 de graad nauwkeurig
• Verdeler voor fris water, crushed ice, 
 ijsblokjes, met kinderbeveiliging en
 LED-verlichting
• 2 groenteladen op wieltjes

KA 90DVI30 – Inox  € 2.219,99*

Label A++1) – 341 kWu/jaar
370 liter (4-8°C) + 163 liter 4 
LED-verlichting 
Deuren inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm 

KA 90DVI20 – Inox  € 1.919,99*

Label A+1) – 436 kWu/jaar
370 liter (4-8°C) + 163 liter 4  
LED-verlichting 
Deuren inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm  

   

KA 90GAI20 – Inox, homeBar  € 2.149,99*

Label A+1) – 432 kWu/jaar 
359 liter (4-8°C) + 163 liter 4 
LED-verlichting 
Deuren inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm  

homeBar
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• multiAirfl ow-System • Dynamische koeling dankzij ventilator 
• Super-koelen met automatische uitschakeling • Super-vriezen met automatisc  

28
* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 

Side-by-Side noFrost

KA 92NLB35KA 92NLB35 KA 92NVI35KA 92NVI35

iQ700 • Label  A++1)

iQ300 • Label  



• 6-voudig beveiligingssysteem
• Elektronische temperatuurregeling op de  
 graad nauwkeurig
• LED-verlichting 
• 2 hyperFresh plus-laden en 1 groentelade  
 op telescopische rails

• 6-voudig beveiligingssysteem
• Elektronische temperatuurregeling op de  
 graad nauwkeurig
• LED-verlichting 
• 2 groentelades op telescopische rails
 waarvan 1 hyperFresh
 

KA 92NLB35 – glassDoor zwart  € 2.619,99*

Label A++1) – 385 kWu/jaar
375 liter (4-8°C) + 217 liter 4
iceTwister – varioZone 
Glazen deuren zwart (motief decor) – 175,6 x 91 x 72,5 cm    

KA 92NVI35 – Inox  € 2.149,99*

Label A++1) – 389 kWu/jaar
387 liter (4-8°C) + 217 liter 4 
iceTwister – varioZone  
Deuren inox antiFingerprint – 175,6 x 91 x 72,5 cm  
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KA 92DHB31

Your 
household 
in one app.

Home Connect
 Camera in Fridge.
 Innoverende interne 
 camera’s die in  één oog-
 opslag tonen wat er in de koelkast zit, gewoon
 via een mobiel toestel.

 Home Connect ready.
 wifi  -aansluitingskit 
 in optie:
 KS 10ZHC00 - € 44,99**

• 5-voudig beveiligingssysteem
• Elektronische temperatuurregeling op de  
 graad nauwkeurig 
• LED-verlichting
• 2 groentelades op wieltjes

KA 90NVI30 – Inox  € 1.749,99*

Label A++1) – 475 kWu/jaar
373 liter (4-8°C) + 200 liter 4 
Deuren inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm 

 

KA 90NVI20 – Inox  € 1.549,99*

Label A+1) – 475 kWu/jaar 
373 liter (4-8°C) + 200 liter 4 
Deuren inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm 

 

he uitschakeling  

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW inbegrepen.

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 
 

KA 90NVI30 
KA 90NVI20

 A++1) 
et A+1)

KA 90NVI30    KA 90NVI20
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Eéndeurskoelkast
met waterdispenser  

Diepvrieskast noFrost 
met ijsdispenser

• Automatische ontdooiing
• Dynamische koeling dankzij ventilator 
• Waterdispenser met LED-light en 
 kinderbeveiliging
• Alarmtoon bij open deur
• airfreshFilter
• Super-koelen met automatische 
 uitschakeling
• easyAccess shelves • fl exShelf
• hyperFresh plus-zone (Fruit /groenten)

• freshBox op telescopische rails
• Deurvak met easyLift 

• multiAirfl ow-System
• IJsdispenser met LED-light voor 
 ijsblokjes en crushed ice 
• 5-voudig beveiligingssysteem
• Super-vriezen met automatische 
 uitschakeling
• 2 intensieve vriesvakken met klapdeur 
• 5 diepvriesladen, waarvan 2 bigBox
• varioZone  

KS 36WBI3P – Inox  € 1.199,99*

112 kWu/jaar – 346 liter
Deur inox antiFingerprint– 187 x 60 x 65 cm

GS 36DBI2V – Inox € 1.499,99*

279 kWu/jaar – 210 liter 4  
Deur inox antiFingerprint– 187 x 60 x 65 cm
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• touchControl elektronica - Elektronische temperatuurregeling op de graad nauwkeurig 
• aquaStop-aansluiting • freshSense • airChannel-systeem • LED-verlichting

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW inbegrepen.

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 
31

Perfect
combineerbaar

met de 
verbindingsset 

KS 39ZAL00
 (€ 34,99**)
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V

 iQ700 • Label A++1)

  iQ700 • Label A+1)

 



 

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 

iQ700 • Digitale bediening
hyperFresh premium 0°C

• Dynamische koeling dankzij ventilator • S  

KS 36FPI4P – Inox  € 1.349,99*

84 kWu/jaar – 300 liter: 202 liter (4-8°C) + 
98 liter hyperFresh premium 0°C – 
Deur inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm



• touchControl elektronica - Elektronische  
 temperatuurregeling op de graad 
 nauwkeurig
• Alarmtoon bij open deur
• fl exShelf
• coldTray in de binnendeur
• hyperFresh premium 0°C-systeem –   
 Groenten en fruit 3 x langer vers!
• Deurvak met easyLift
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P

Your 
household 
in one app.

UNIQUEMENT 
POUR 
KG 56NHX3P

Your YY
household
in one app.

UNIQUEMENT
POUR
KG 56NHX3P
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 

iQ500 • Digitale bediening 
hyperFresh plus

iQ300 • LED-bediening 
hyperFresh

Eéndeurskoelkasten

 uper-koelen met automatische uitschakeling • freshSense • easyAccess shelve • Automatische ontdooiing 
• airChannel-systeem • LED-verlichting  

• touchControl elektronica - Elektronische  
 temperatuurregeling op de graad 
 nauwkeurig
• hyperFresh plus-zone (Fruit /groenten)

• freshBox sop telescopische rails
• Verchroomde fl essenhouder

• Elektronische temperatuurregeling 
 via LED
• hyperFresh-zone (Fruit /groenten)

• Verchroomde fl essenhouder

KS 36VAW4P – Wit  € 949,99*

75 kWu/jaar – 346 liter 
186 x 60 x 65 cm

KS 29VVW4P – Wit € 799,99*

71 kWu/jaar – 290 liter 
161 x 60 x 65 cm
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Label A+++1)
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iQ500 • Digitale bediening 
hyperFresh plus

• touchControl elektronica - Elektronische  
 temperatuurregeling op de graad 
 nauwkeurig
• Alarmtoon bij open deur
• fl exShelf
• coldTray in de binnendeur
• hyperFresh premium 0°C-systeem –   
 Groenten en fruit 3 x langer vers!
• Deurvak met easyLift 

• touchControl elektronica - Elektronische  
 temperatuurregeling op de graad 
 nauwkeurig
• Alarmtoon bij open deur
• airfreshFilter
• hyperFresh plus-zone (Fruit /groenten)

• freshBox op telescopische rails
• Deurvak met easyLift
• Verchroomde fl essenhouder 

KS 36FPI3P – Inox  € 1.249,99*

127 kWu/jaar – 300 liter: 202 liter (4-8°C) + 
98 liter hyperFresh premium 0°C 
Deur inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

KS 36FPW3P – Wit  € 1.149,99*

127 kWu/jaar – 300 liter: 202 liter (4-8°C) + 
98 liter hyperFresh premium 0°C 
186 x 60 x 65 cm

KS 36VAX3P – Zwarte inox  € 949,99*

112 kWu/jaar – 346 liter 
Deur zwart inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm
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• Dynamische koeling dankzij ventilator • Sup  
• freshSense • easyAccess shelve • Automatische on 

Eéndeursk

34
* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 

iQ700 • Digitale bediening
hyperFresh premium 0°C
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 Label  





iQ300 • LED-bediening 
hyperFresh

• Elektronische temperatuurregeling via LED
• airfreshFilter
• hyperFresh-zone (Fruit /groenten)

• Verchroomde fl essenhouder

KS 36VVI3P – Inox  € 849,99*

112 kWu/jaar – 346 liter 
Deur inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

KS 33VVW3P – Wit  € 699,99*

110 kWu/jaar – 324 liter – 176 x 60 x 65 cm

KS 29VVW3P – Wit  € 649,99*

107 kWu/jaar – 290 liter – 161 x 60 x 65 cm



iQ300 • indoorElectronic 
hyperFresh

• touchControl LED-indoorelektronica
• Alarmtoon bij open deur
• airfreshFilter
• hyperFresh-zone (Fruit /groenten)

• Verchroomde fl essenhouder

KS 36VXI3P – Inox € 899,99*

112 kWu/jaar – 346 liter 
Deur inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm
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er-koelen met automatische uitschakeling 
 tdooiing • airChannel-systeem • LED-verlichting  

oelkasten

35
* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 

A++1)
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Diepvrieskasten no 

iQ500 • Digitale bedieningiQ500 • Digitale bediening

• touchControl elektronica - Elektronische  
 temperatuurregeling op de graad 
 nauwkeurig
• 5-voudig beveiligingssysteem 
• iceTwister
• LED-verlichting

• touchControl elektronica - Elektronische  
 temperatuurregeling op de graad 
 nauwkeurig
• 5-voudig beveiligingssysteem 
• iceTwister
• LED-verlichting

GS 36NAX3P – Zwarte inox  € 999,99*

237 kWu/jaar – 242 liter 4   
Deur zwart inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

GS 36NAI4P – Inox  € 1.199,99*

158 kWu/jaar – 242 liter 4
Deur inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm
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 • freshSense • multiAirfl ow-System • Super-vriezen met  
  • varioZone • air  
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 

 Label A+++1)

 





Frost 60 cm breed

GS 36NXI3P – Inox  € 999,99*

237 kWu/jaar – 242 liter 4
Deur inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

GS 36NVW3P – Wit € 849,99*

234 kWu/jaar – 242 liter 4
186 x 60 x 65 cm

GS 33NVW3P – Wit   € 799,99*

228 kWu/jaar – 225 liter 4
176 x 60 x 65 cm

GS 29NVW3P – Wit   € 749,99*

228 kWu/jaar – 200 liter 4
176 x 60 x 65 cm



iQ300 • indoorElectronic iQ300 • LED-bediening 

• touchControl LED-indoorelektronica
• 5-voudig beveiligingssysteem 
• LED-verlichting

• Elektronische temperatuurregeling via LED
• 3-voudig beveiligingssysteem 
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 automatische uitschakeling • easyAccess zone • bigBox 
Channel-systeem 

37
* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 

Label A++1)
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 
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Diepvrieskasten noFrost 70 cm breed

iQ500 • Digitale bediening 

• iceTwister

GS 58NAW45 – Wit € 1.149,99*

201 kWu/jaar – 360 liter 4
191 x 70 x 78 cm

GS 54 NAW45 – Wit € 1.099,99*

187 kWu/jaar – 323 liter 4
176 x 70 x 78 cm

GS 51NAW45 – Wit  € 1.049,99*

174 kWu/jaar – 286 liter 4
161 x 70 x 78 cm

GS 58NAW35 – Wit  € 949,99*

301 kWu/jaar – 360 liter 4
191 x 70 x 78 cm

GS 51NAW35 – Wit € 849,99*

261 kWu/jaar – 286 liter 4
161 x 70 x 78 cm

• Elektronische temperatuurregeling op de graad nauwkeurig • 5-voudig beveiligingssysteem 
• freshSense • multiAirfl ow-System 

• Super-vriezen met automatische aan- en uitschakeling 
• varioZone • airChannel-systeem • LED-verlichting 
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 Label A+++1)

  Label A++1)



39
** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW inbegrepen. 

De Side-by-Side
combinaties van Siemens. 
Alle ééndeurskoelkasten en diepvrieskasten of 2 noFrost 
combi-bottom kunnen worden gecombineerd tot een 
compleet nieuw en praktisch geheel. 
Een praktische verbindingsset in optie zorgt voor een 
perfecte afwerking.

Mogelijke Side-by-Side combinaties

Hoogte Eéndeurs-
koelkast Diepvrieskast

Verbindingsset
in optie

(€ 34,99**)
Hoogte Eéndeurs-

koelkast Diepvrieskast
Verbindingsset

in optie
(€ 34,99**)

187 cm KS 36WBI3P GS 36DBI2V KS 39ZAL00 186 cm KS 36VXI3P GS 36NXI3P KS 39ZAL00

186 cm KS 36FPI4P GS 36NAI4P KS 39ZAL00 176 cm KS 33VVW3P GS 33NVW3P KS 39ZAW00

186 cm KS 36FPI3P GS 36NAI4P KS 39ZAL00 161 cm KS 29VVW4P GS 29NVW3P KS 39ZAW00

186 cm KS 36VAX3P GS 36NAX3P KS 39ZAX00 161 cm KS 29VVW3P GS 29NVW3P KS 39ZAW00

Ook de noFrost combi-bottom kunnen naadloos met elkaar gecombineerd worden.
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Zo effi ciënt ...
Vaatwassers van Siemens.
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Hoge resolutie TFT kleurendisplay

Vermindering van het gebruik bij vaatwassers.

Energieverbruik
vanaf

Waterverbruik
vanaf

1,20 kWu
16 liter

0,73 kWu 7,5 liter

2003 20032018 2018

Verbruikswaarden (bepaald door een programma Eco 50°C) van de vaatwasser SN 278I36TE vergeleken
met de verbruikswaarden (bepaald door een standaardprogramma) van een vergelijkbaar Siemenstoestel
uit 2003.

2003: vaatwerk van 12 bestekken / 2018: vaatwerk van 13 bestekken

tot             

− 39%
tot 

− 53%

Zeolith
 Dankzij de unieke Zeolith technologie wordt de vaat effi ciënt en met schitterend succes gedroogd.
 Zeoliet is een natuurlijk mineraal dat doorheen zijn speciale oppervlakte vochtigheid absorbeert en in warmte  
 omzet om deze vervolgens weer uit te stralen. Zo wordt een ongeëvenaard snel droogresultaat verkregen en dit  
 met een minimum aan energieverbruik.

 Energieverbruik A+++-10 %.
 Door de gepatenteerde Zeolith-technologie, verbruikt de meest zuinige Siemens vaatwasser, tot 10 % minder  
 energie dan de voorwaarde om tot de hoogste energie-effi ciëntieklasse A+++ te behoren.

 Het verbeterde zeolietcompartiment.
 Dankzij kleine slimme aanpassingen van het zeoliet-compartiment in de vaatwasser is de luchtverdeling nu
 buitengewoon effi ciënt. Voor de eerste keer wordt elk stuk vaatwerk of bestek behandeld met gelijkmatig
 verdeelde warme lucht. Bovendien zorgt het nieuwe zeolietcompartiment voor een tot 15 % hogere luchtvochtig- 
 heidabsorptie dan voorheen. 

brilliantShine system
Vandaag zijn er 4 innovatieve functies, perfect gesynchroniseerd in 1 afwasbeurt om glazen even proper en 
schitterend te krijgen als of ze met de hand zouden afwassen zijn:

 De Zeolith technologie creëert perfecte droogvoorwaarden voor een droge, glanzende en streeploze vaat. 

 De glassProtect valve optimaliseer de hardheid van het water om corrosie te minimaliseren. 

 Het programma Glas 40°C en de Shine & Dry functie behandelen glazen met grootste zorg.

PR
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EN iQ700

iQ500

iQ300

iQ100



Flexibele indeling
 vario-besteklade.
 Een derde laadniveau voor bestek, pollepels, slabestek en zelfs klein 
 vaatwerk zoals espressokopjes.

 varioPro-besteklade.
 Dankzij de nieuwe functies in deze besteklade op het 3de niveau kan niet 
 alleen klein vaatwerk kwijt, maar ook grotere keukentoebehoren zoals   
 pollepels, schuimspanen, lange messen of kleinere kopjes. 

 varioFlex-korven.
 Voor meer modulariteit: 2 neerklapbare bordenrekken in de bovenste en  
 onderste korf (beide met handgreep). 
 Bij vaatwassers met een 3de laadniveau zijn er bijkomend 2 kopjeshouders in  
 beide korven; zonder 3de laadniveau zijn er een bestekrek en 2 kopjeshouders  
 in de bovenste korf en een bestekkorf in de onderste korf. 

 varioFlexPro-korven.
 Maximale fl exibiliteit dankzij 6 neerklapbare bordenrekken in de bovenste en
  onderste korf (beide met handgreep in inox). 
 Bij vaatwassers met een 3de laadniveau zijn er 2 kopjeshouders in elke korf  
 en een glazenhouder in de onderste korf; zonder 3de laadniveau zijn er een  
 bestekrek en 2 kopjeshouders in de bovenste korf en een vario-bestekkorf,  
 een handige glazenhouder en 2 kopjeshouders in de onderste korf. 

 rackMatic op 3 hoogtes.
 Zelfs helemaal volgeladen kan de bovenste korf gemakkelijk in 3 hoogtes  
 ingesteld worden. Zo is er plaats voor alle vaatwerk in beide korven, ook grote  
 potten en borden.

Home Connect
Home is where your app is. Bedien uw Siemens
vaatwassers waar en wanneer u wilt.
  Selecteer opties op afstand en start intuïtief programma’s, waar u ook bent.
  De Tablettenteller geeft push-berichten wanneer de voorraad vaatwastabletten 

aangevuld moet worden.

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

42

varioFlex-korven
(zonder besteklade)

varioFlexPro-korven
(met besteklade)

Your 
household 
in one app.

varioPro-besteklade3 niveaus voor een maximale fl exibiliteit

Inlaad-mogelijkeden 
met rackMatic 

Maximum diameter van de borden in cm
voor vaatwassers ZONDER vario-lade

rackMatic



Comfort
 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip.
 Registratie noodzakelijk op www.siemens-home.bsh-
 group.com/be/nl/10-jaar-garantie binnen de 8 weken 
 na de levering van de vaatwasser.

 aquaSensor.
 Voortdurend controle van de troebelheid van het 
 water en bepaling van de ideale temperatuur, de
 hoeveelheid en het tijdstip voor het toevoegen van   
 vers water via foto-elektrische cellen.

 aquaStop.
 Verhindert – levenslang – elke vorm van externe   
 waterschade, zowel aan de toevoerslang als door een  
 lek in het toestel.

 Doseerassistent.
 Het afwastablet wordt sneller en gecontroleerd   
 opgelost en verspreidt zich gelijkmatiger doorheen   
 de hele machine.

 Dubbele duoPower sproeiarm.
 Door 2 overlappende sproeiarmen wordt elke cm2

 van de korven besproeid om zo een optimale verde-  
 ling van het water te verzekeren.

 emotionLight.
 Twee LED-lampen in de deurlijst laten de binnenkant  
 van het toestel baden in een zacht blauwachtig licht. 

 Hoge resolutie TFT kleurendisplay.
 Duidelijk leesbaar en meer gebruiksgemak.

 Inox antiFingerprint en inoxLook.
 - inoxLook brengt de prachtige vormgeving uit inox
  voor de geest, maar is gemakkelijker te onderhouden  
  dankzij het gladde oppervlak. 
 - Inox antiFingerprint heeft een speciale vernislaag die  
  op het oppervlak in inox wordt aangebracht.

 piezo-touchControl.
 Eenvoudige bediening dankzij de grote inox toetsen   
 aan de bovenrand van de deur.

 Warmtewisselaar.
 -  Zorgt voor een soepele regeling van de tempera-  
  tuur en vermijdt zo thermische schokken.
 -  Profi teert van de restwarmte bij het afwassen en   
  drogen en bespaart zo energie.
 - Laat de afwas drogen in een gesloten circuit voor   
  een hygiënischer resultaat. 

Speciale functies
 Extra droog.
 Een beter droogresultaat dankzij een hogere tempera-
 tuur tijdens het spoelen en een langer droogproces.

 Halve belading.
 Voor de KLEINE afwasjes: volle kracht en een duidelijk  
 verminderd water- en energieverbruik.

 hygienePlus.
 Elimineert 99,9 % van alle bacteriën en kiemen door  
 toevoeging van een extra verwarmingsperiode   
 tijdens de reinigingsfase en het drogen op 70°C.

 Intensieve zone.
 Bovenaan delicate spullen; sterk bevuilde pannen   
 onderaan met enkel daar de Intensieve zone-functie.

 Shine & Dry.
 Een speciale geoptimaliseerde droogcyclus droogt 
 de vaat, met een maximale zachtheid en effi ciëntie   
 dankzij de innoverende Zeolith-technologie.  

 varioSpeedPlus.
 Kies een programma en druk op de varioSpeedPlus-  
 toets om de afwastijd te verkorten met 66%1).

Speciale programma’s
 Glas 40°C.
 Voor kwetsbare en waardevolle glazen: afwassen bij  
 lage temperaturen, geoptimaliseerd naspoelen en een  
 verlengde droogfase voor een schitterende glans.

 Kort 60°C.
 In 89 min. zal de vaat afgewassen worden op 60°C   
 en perfect gedroogd dankzij de Zeolith-technologie. 

 Machine Care.
 Optimaliseert de prestaties en de levensduur van de   
machine door het verwijderen van kalk en vet.2) 

 Nachtprogramma.
 Eco-programma met een verminderd geluidsniveau   
 (- min. 2 dB) om te genieten van nachttarieven.

 Programma 1u.
 In 1 uur wordt de vaat op 60°C afgewassen en   
 gedroogd. Ideaal voor matig vuile vaat. 

 Snel 45°C.
 Een propere vaat in amper 29 minuten.

1) Niet combineerbaar met alle programma’s.  –  2) In combinatie met een specifi eke detergent.
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Programma’s en speciale functies Doseerassistent duoPower sproeiarm



 aquaSensor
 Starttijduitstel
 aquaStop
 rackMatic
 Warmtewisselaar

+  Zeolith

 aquaSensor
 Starttijduitstel
 aquaStop   

+  rackMatic   
+  Warmtewisselaar  

SN 278I36TE – Inox2)  iQ700 € 999,99*

Home Connect 
7,5 liter / 0,73 kWu 
42 dB / Nacht 40 dB
8 programma’s – 5 speciale functies 
brilliantShine system
varioPro-besteklade
varioFlexPro-korven 
TFT kleurendisplay – emotionLight

SN 258W06TE – Wit  iQ500 € 899,99*

Home Connect 
9,5 liter / 0,83 kWu
42 dB / Nacht 40 dB
8 programma’s – 4 speciale functies 
brilliantShine system
varioPro-besteklade
varioFlexPro-korven 

SN 258W02ME – Wit  iQ500 € 749,99*

9,5 liter / 0,93 kWu  
42 dB / Nacht 39 dB
8 programma’s – 4 speciale functies  
vario-besteklade
varioFlex-korven 

SN 236I17ME – Inox2)  iQ300 € 699,99*

9,5 liter / 0,93 kWu – 46 dB
6 programma’s – 3 speciale functies 
vario-besteklade
varioFlex-korven 

SN 236W17ME – Wit  iQ300 € 649,99*

9,5 liter / 0,93 kWu – 46 dB
6 programma’s – 3 speciale functies 
vario-besteklade
varioFlex-korven 
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Your 
household 
in one app.

Your 
household 
in one app.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) Inox antiFingerprint/inoxLook.

 Label A+++1)

  Label  

iQ700 / iQ500 • 60 cm breed iQ500 / iQ300  





 aquaSensor
 Starttijduitstel
 aquaStop
 

SN 236I00IE – Inox2)  iQ300 € 649,99*

9,5 liter / 0,92 kWu – 46 dB
6 programma’s – 3 speciale functies 
varioFlex-korven 

SN 235W01IE – Wit  iQ300 € 599,99*

9,5 liter / 0,92 kWu – 46 dB
5 programma’s – 3 speciale functies 
varioFlex-korven 

SN 215W02AE – Wit  iQ100 € 499,99*

12 liter / 1,02 kWu – 48 dB
5 programma’s – 2 speciale functies
Polynox kuip  
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) Inox antiFingerprint/inoxLook.

 A++1)

 Label A+1)

iQ100 • 60 cm breed• 60 cm breed





aquaSensor
Starttijduitstel
Warmtewisselaar
rackMatic 
aquaStop 
 

aquaSensor
Starttijduitstel
Warmtewisselaar
rackMatic 
aquaStop
duoPower  

SR 256W01TE – Wit  iQ500 € 749,99*

Label A+++1)  – Zeolith
9,5 liter / 0,66 kWu
43 dB / Nacht 41 dB
6 programma’s – 3 speciale functies 
varioPro-besteklade 
varioFlexPro-korven
emotionLight 

SR 236W01ME – Wit  iQ300 € 599,99*

Label A+1)

9,5 liter / 0,84 kWu 
44 dB / Nacht 41 dB
6 programma’s – 3 speciale functies 
vario-besteklade 
varioFlex-korven

SN 458S02ME – Inox  iQ500 € 899,99*

9,5 liter / 0,93 kWu  
42 dB / Nacht 39 dB
8 programma’s – 4 speciale functies
vario-besteklade 
varioFlex-korven

SN 436S03IE – Inox  iQ300 € 779,99*

9,5 liter / 0,92 kWu – 44 dB
6 programma’s – 3 speciale functies 
varioFlex-korven

SR
 2

5
6

W
01

TE

SN
 4

5
8

S
0

2
M

E

46
* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 

  Label  Label A+++1) en A+1)

iQ500 / iQ300 • 45 cm breed iQ500 / iQ300 • Onde 



aquaSensor
Starttijduitstel
Meervoudige bescherming   
tegen waterschade

SK 26E821EU iQ300 € 549,99*

Inox kleur, gelakt
8 liter / 0,61 kWu – 48 dB
6 programma’s – 2 speciale functies
6 bestekken
Flexibel korvensysteem
Polynox kuip 

SK 26E221EU iQ300  € 499,99*

Wit
8 liter / 0,61 kWu – 48 dB
6 programma’s – 2 speciale functies
6 bestekken
Flexibel korvensysteem
Polynox kuip 

SN 436S01GE – Inox  iQ300 € 699,99*

9,5 liter / 0,90 kWu – 46 dB
6 programma’s – 3 speciale functies 
varioFlex-korven
Polynox kuip 

SN 336W01GE – Wit  iQ300 € 649,99*

9,5 liter / 0,90 kWu – 46 dB
6 programma’s – 3 speciale functies 
varioFlex-korven
Polynox kuip 

SN 336M01GE – Bruin  iQ300 € 649,99*

9,5 liter / 0,90 kWu – 46 dB
6 programma’s – 3 speciale functies 
varioFlex-korven
Polynox kuip 
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  

 Label A+1)A++1)

iQ300 • Compact rbouw • 60 cm breed



Zo veelzijdig...
Fornuizen van Siemens.

48



49

Inductiekookplaat met witte LCD-display Verzonken draaiknoppen

PR
O

D
U

CT
KL

A
SS

EN

iQ500

iQ300

iQ100

Verwarmingswijzen
 3D warme lucht Plus. 
 Ideaal voor deeg, op 1, 2 of 3 niveaus.

 Boven-/onderwarmte. 
 Klassieke bakmethode.

 Grill & warme lucht. 
 Voor het egaal braden van grotere stukken.

 Grote VARIO-grill. 
 Perfecte grillades op 3 mogelijke vermogensstanden.

 Kleine VARIO-grill. 
 Enkel het middenstuk van de grill wordt gebruikt.

 Pizzastand. 
 Ideaal voor diepvriesproducten zoals pizza of frieten.

 Onderwarmte. 
 Voor het afbakken of bruinen langs onder.

 Ontdooien.
 Snelle ontdooiing die de voedingswaarden bewaart.

 Warme lucht zacht. 
  Bakken op 1 niveau. Tot 30 % zuiniger dan energie-

effi ciëntieklasse A.

Comfort
 cookControl.
 -   Tot 40 automatische programma’s voor vlees en vis.  
 -   Selecteer het programma, voer het gewicht in en 

uw voorkeuren. Uw oven zorgt voor de rest.

 combiInduction-kookplaat.
  De combiZone, gecreëerd door twee afzonderlijke 

kookzones samen te voegen, biedt ruimte voor 
groter kookgerei. 

 De functies quickStart en reStart beschikbaar   
 op de inductiekookplaat.
 -   quickStart-functie: automatische herkenning en 

selectie van de kookzone na activatie van de kook-
plaat. Enkel nog het temperatuur-niveau aanpassen.

 -   reStart-functie: na een (onopzettelijke of manuele) 
uitschakeling van de kookplaat, heel eenvoudig terug-
keren naar de gekozen instellingen – dit via een een-
voudige druk op de Aan/Uit knop.

 lightControl.
  Deze bedieningsknop markeert de gekozen verwar-

mingswijze met een blauw licht en maakt zo de 
bediening van uw oven zeer intuïtief en eenvoudig.

 softClose.
 Intelligent dempingsmechanisme voor het zacht en
 geruisloos sluiten van deur van de oven.

 roastingSensor.
  Deze braadthermometer detecteert precies de kern-

temperatuur van uw gerecht en bepaalt zo exact 
wanneer het gerecht klaar is. 

Reiniging
 activeClean pyrolyse. 
 -   Alle kookresten worden op hoge temperaturen 

verhit en tot as gereduceerd – met één druk op de 
knop.

 -   Even overgaan met een doek volstaat. Geen sprays 
of chemische detergenten nodig.

 ecoClean en ecoClean Plus.
 -    De speciale bekleding verhindert dat vuil of etens-

resten zich hardnekkig vastzetten en absorbeert 
alle vuil en vetten.

 -  Tot 80% van de slechte geuren worden vermeden.
 -   ecoClean: bekleding op achterwand.
 -   ecoClean Plus: bekleding op achterwand, 

zijwanden en plafond.

 titanGlans Email.
 -   Bekleding van de binnenkant van de oven in helder 

email. 
 -   Vooral bestand tegen sporen van fruit en zuur. 



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) Bij oven aan 180°C, max. 60 min. 

iQ500 • Inductiekookplaat iQ500 • highSp 

Elektrische   

Multifunctionele oven
XXL-oven – 66 liter
Elektronische klok
combiInduction-kookplaat
met 4 zones
powerBoost-functie voor 
alle kookzones
Timer voor iedere kookzone
Achterwand met ecoClean

Multifunctionele oven
XXL-oven – 66 liter
Elektronische klok
highSpeed-kookplaat met
4 kookzones, waarvan 
1 variabele en 1 uitbreidbare 
zone
activeClean - pyrolytische 
zelfreiniging

HL 9S5A340 – Zwart  iQ500 € 1.199,99*

Energie-effi ciëntieklasse A1)

7 verwarmingswijzen
cookControl: 10 automatische 
programma’s
Oven met softClose
Koelfront: 50°C2) 
Mono touchSlider sensorbediening
quickStart- & reStart-functie
Verlichte knoppen lightControl
Witte LCD-display

HK 9S7R240 – Zwart  iQ500 € 949,99*

Energie-effi ciëntieklasse A1)

9 verwarmingswijzen
cookControl: 30 automatische 
programma’s
Oven met softClose
Koelfront Comfort: 30°C2)

Witte LCD-display met temperatuur-
aanduiding
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) Bij oven aan 180°C, max. 60 min. 

 eed kookplaat iQ300 • highSpeed kookplaat

fornuizen

Multifunctionele oven
XXL-oven – 66 liter
Elektronische klok
highSpeed-kookplaat met
4 kookzones, waarvan 
1 variabele en 1 uitbreidbare 
zone
Reiniging ecoClean Plus

Multifunctionele oven
XXL-oven – 66 liter
Elektronische klok
highSpeed-kookplaat met
4 kookzones, waarvan 
1 variabele en 1 uitbreidbare 
zone
Achterwand met ecoClean

HK 9S5M240 – Zwart iQ500 € 849,99*

Energie-effi ciëntieklasse A1)

7 verwarmingswijzen
cookControl: 10 automatische 
programma’s
roastingSensor
Oven met softClose 
Koelfront: 50°C2)

Witte LCD-display

HK 9S5I240 – Zwart iQ500 € 799,99*

Energie-effi ciëntieklasse A1)

7 verwarmingswijzen
cookControl: 10 automatische 
programma’s
Oven met softClose 
Koelfront: 50°C2)

Witte LCD-display

HK 9R3A250 – Inox  iQ300 € 649,99*

Energie-effi ciëntieklasse A1)

7 verwarmingswijzen
Katalytische achterwand
Koelfront: 50°C2)

LED-display
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iQ100 • Geëmailleerde
kookplaat

Elektrische fornuizen Gemengde fornuizen 

Conventionele oven
XXL-oven – 71 liter
Geëmailleerde elektrische  
kookplaat met 2 snelle
en 2 normale kookzones

Multifunctionele oven
XXL-oven – 66 liter
Elektronische klok
Gaskookplaat met 
2 normale, 1 spaar- en 
1 sterke brander
Eénhandsontsteking
Thermokoppelbeveiliging

HQ 5P00020 – Wit  iQ100 € 399,99*

 Energie-effi ciëntieklasse A1)

5 verwarmingswijzen

HX 9R3AE50 – Inox  iQ300 € 649,99*

Energie-effi ciëntieklasse A1)

7 verwarmingswijzen
Achterwand met ecoClean
Koelfront Comfort: 40°C2) 
Gietijzeren pannendragers 
LED-display
Glazen deksel 

HX 9R30D20 – Wit  iQ300 € 549,99*

Energie-effi ciëntieklasse A1)

7 verwarmingswijzen
Koelfront Comfort: 40°C2) 
Geëmailleerde pannendragers
LED-display
Glazen deksel 

HX 9R3AE50HX 9R3AE50

HX 9R30D20HX 9R30D0DD2022
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) Bij oven aan 180°C, max. 60 min. 52



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 
53

Microgolfovens

5 vermogens
Memory-functie (1 positie)
LED-display
Bediening met verzinkbare draaiknop
LED-verlichting 

FE 553MMB0 – Zwart  iQ500 € 299,99*

Microgolfoven 900 W – Grill 1200 W
Grill combineerbaar met 3 micro-
golfvermogens 360/180/90 W
cookControl: 8 automatische 
programma’s
Inox binnenruimte, 25 liter
Glazen draaiplateau (31,5 cm)
Afmetingen (H x B x D): 
- Toestel 29,8 x 51,4 x 40,5 cm
- Ovenruimte: 20,9 x 33,4 x 35,5 cm

FF 513MMB0 – Zwart  iQ500 € 219,99*

Microgolfoven 800 W 
cookControl: 7 automatische 
programma’s
Inox binnenruimte, 17 liter
Glazen draaiplateau (24,5 cm)
Afmetingen (H x B x D): 
- Toestel 29,1 x 46,1 x 34 cm
- Ovenruimte: 19,8 x 29 x 29,5 cm

FF 513MMW0 – Wit iQ500 € 219,99*

Microgolfoven 800 W 
cookControl: 7 automatische 
programma’s
Inox binnenruimte, 17 liter
Glazen draaiplateau (24,5 cm)
Afmetingen (H x B x D): 
- Toestel 29,1 x 46,1 x 34 cm
- Ovenruimte: 19,8 x 29 x 29,5 cm
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iQ500 • Zonder grilliQ500 • Met grill





Microgolfovens

Microgolfoven 900 W
5 vermogens
Memory-functie (1 positie)
Digitale tijdaanduiding
Glazen draaiplateau (31,5 cm)
Gewichtsautomaat 
Afmetingen - Toestel: H 30,5 x B 51,3 x D 40,8 cm
  - Ovenruimte: H 21,5 x B 33,7 x D 35,4 cm

HF 24G541 – Inox  iQ100 € 249,99*

Grill 1200 W
Grill combineerbaar met 3 micro-
golfvermogens 360/180/90 W
cookControl: 8 automatische  
programma’s
Inox binnenruimte, 25 liter

HF 24M541 – Inox  iQ100 € 199,99*

cookControl: 7 automatische 
programma’s
Gelakte binnenruimte, 25 liter

HF 24M241 – Wit  iQ100 € 169,99*

cookControl: 7 automatische 
programma’s 
Gelakte binnenruimte, 25 liter
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iQ100 • Zonder grilliQ100 • Met grill



54
* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/09/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
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Siemens service.
Kwaliteitsservice voor
kwaliteitsproducten.
Kwaliteitsvolle service rechtstreeks door de fabrikant.

 
De reparatiedienst:

 24 u per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar op 02/475.70.02.
 24 maanden waarborg op elke herstelling.
 Herstelling aan huis, ook op zaterdag.
 Dicht servicenet. Altijd iemand in uw buurt.
 Contactname door eigen technische specialisten, 30 minuten voor de interventie.
 Service in 1 day. Service binnen 24 uur (0800 13003). 

 Enkel in het arrondissement Brussel-Hoofdstad en in de regio Luik.

Al onze diensten op www.siemens-home.bsh-group.com/be:

 Gebruiksaanwijziging downloaden.

 (www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service)
 Siemens online shop voor onderdelen, onderhoudsmiddelen en toebehoren.

 (www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop)
 Servicebezoek aanvragen op de voor u meest passende datum.
 5 jaar zekerheid: 2 jaar fabrieksgarantie + 3 jaar Siemens Verlengde Waarborg 

(€ 89,99 incl. BTW per toestel). – Referentie Q8BBECEWS1

Diensten op maat:

 Onderhoud van de toestel bij de consument.

 (www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service)
 Installatiedienst. (bru-installation@bshg.com)

Toestellen registreren op My Siemens.

(https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/mysiemens)

My Siemens account geeft toegang tot: 
 Gebruiks- en installatiehandleidingen.
 Garantieverlengingen.
 Online aanvraag van een servicebezoek.
 Een korting op aankoop van toebehoren, onderhoudsproducten en wisselstukken in de online shop.



www.siemens-home.bsh-group.com/be

Volg Siemens Home op

Deel uw ervaring met uw Siemens toestel: 
https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/reviews

9 408 120 015. September 2018. Wijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden.
BSH Home Appliances nv – Laarbeeklaan 74, 1090 Brussel – BE 0465.054.226 RPR Brussel

De BSH groep is een handelsmerklicentiehouder van Siemens AG. 

Bezoek ons Brand Center. 
 Wenst u graag meer informatie over onze toestellen ?  

Boek een afspraak in ons Brand Center via het telefoonnummer 02/475.72.19.  

U zal er niet alleen heel wat toestellen kunnen bekijken, onze specialisten 

zullen ook de nodige tijd voor u reserveren om u te informeren en advies geven 

over ons uitgebreid gamma.

 LAARBEEKLAAN 74 – 1090 BRUSSEL (Jette) 


