Zo zacht voor het wasgoed...
Droogautomaten van Siemens.
Groot multiTouch LED-display
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PRODUCTKLASSEN
softDrying System

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

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.

Condensor
selfCleaning condenser – Continue automatische
reiniging voor constante energiezuinigheid.
 Intensieve automatische reiniging tijdens elke droogcyclus.
 Een pluisvrije condensor waardoor de warmte
ongehinderd kan circuleren.
 Geen extra waterverbruik: het gefilterde condensatiewater, uit de te drogen was afkomstig, wordt
herbruikt.
easyClean condenser – Makkelijk te reinigen.
 De filter beschermt de condensor tegen pluisjes.
 Kan in een handomdraai worden verwijderd en
gereinigd.

iQ300

Your
household
in one app.

Home Connect

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

iQ700

Groot LED-display

antiVibration Design

autoDry

iQ800

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-efficiënte manier warmte
te genereren en vochtige warme lucht te drogen.
 Lager verbruik een toestelleven lang.

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
efficiënte 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.

Vermindering van het verbruik bij
droogautomaten.
Per kg wasgoed en per cyclus

A+++
Energieverbruik* vanaf

A++
Energieverbruik* vanaf

0,61 kWu

0,61 kWu
0,18 kWu

0,12 kWu
2003

2018

2003

2018

tot

tot

− 80 %

− 70 %

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

luchtafvoer droogautomaat (gegalvaniseerde trommel).

11

Condensatie m






iQ700 • 8 kg

WT 48Y 773FG

WT 47 W 7H3FG

iQ800 • 9 kg



autoDry
Warmtepomp-technologie 2)
softDrying System
antiVibration Design
+ jogDial
2) Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max 35°C.

WT 48Y 773FG

iQ800

€ 1.249,99*

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

WT 47 Y 7H 3FG

iQ800

WT 47 W 7H 3FG
Your
household
in one app.

€ 1.099,99*

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

Your
household
in one app.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
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1) Op

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

iQ700

€ 999,99*

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





et warmtepomp






iQ300 • 7 en 8 kg

WT 7U 460FG

WT 45 M260FG

iQ500 • 8 en 9 kg



autoDry
Warmtepomp-technologie 2)
softDrying System
antiVibration Design

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

iQ500

WT 7U460FG

€ 949,99*

WT 45M260FG

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

WT 45 W461FG

iQ500

€ 899,99*

iQ300

€ 849,99*

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

WT 45H201FG

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

iQ300

€ 799,99*

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

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.
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iQ300 • 7 en 8 kg • Label B

iQ300 • 7 kg • Label C

WT 45N202FG

WT 33A 200FG

Luchtafvoer




Luchtcondensatie

autoDry
softDrying System
antiVibration Design

WT 45N202FG

iQ300

€ 549,99*

8 kg – Label B 1)
Condenser
Groot LED-display
Trommelverlichting

WT 45N200FG

iQ300

€ 499,99*

7 kg – Label B 1)
Condenser
Groot LED-display
Trommelverlichting

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
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1) Op

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

autoDry
softDrying System
antiVibration Design

WT 33A 200FG

iQ300

€ 399,99*

7 kg – Label C 1)
Groot LED-display
Gegalvaniseerde trommel

Wash & Dry
iQ500 • 10 / 7 kg • Label A

ALLEEN VOOR
WD 14U540EU

varioSoft-trommel



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 wasprogramma afwachten, noch de was in
een ander toestel overbrengen of de droogautomaat 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
efficiënt wassen.
Een individuele behandeling van het
wasgoed dankzij de unieke druppelvormstructuur van de trommel in combinatie
met de asymmetrische wasmeenemers.

WD 14 U 540EU

Was-/droogcombinatie

waterPerfectPlus
autoDry
antiVibration Design
aquaStop

WD 14U540EU

iQ500

€ 1.199,99*

Watercondensation techniek
10 kg wassen / 6 kg drogen
Label A 1) – 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 A 1) – 1500 tr/min
Non-stop wassen/drogen (4 kg)
Groot LED-display
varioSoft-trommel

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op

een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.
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