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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.
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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
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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 01/04/2018. 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  


SN

 2
15

W
0

2
A

E

SN
 2

3
6

I0
0

IE

45
* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2018. 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
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2018. 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 

  
ALLEEN VOOR 
SR 256W01TE



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 01/04/2018. 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


