Zo intelligent ...
Wasmachines van Siemens.
Display TFT
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PRODUCTKLASSEN
antiVibration Design

iQ700
iQ500
iQ300

waveDrum

antiVibration Design

jogDial

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

Een gebruiksvriendelijke bedieningsknop.
 Snelle en gemakkelijke keuze van programma’s.
 De selectie is duidelijk zichtbaar via blauwe ledlichtstreepjes.

Antivlekken-systeem

varioSpeed

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

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

aquaStop

iQ800

waterPerfectPlus

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

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

Display comfort

waveDrum

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

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.

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



ecoInfo
Verbruiksaanduiding: water- en/of elektriciteitsverbruik in een oogopslag.
 Zelfs voordat het programma gestart wordt, zal het
display het water- en/of elektriciteitsverbruik aangeven. 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.

Vermindering van het verbruik bij wasmachines.
Per kg wasgoed en per cyclus (katoen 60°C)

Energieverbruik*
vanaf
0,19 kWu

7,8 liter
5,67 liter
0,07 kWu

2003

iQdrive
Duurzame, betrouwbare en innoverende motor voor
een hoogste energie-efficiëntie.
 Aandrijving op basis van een wrijvingvrij magneetsysteem.
 10 jaar waarborg op de motor.

Waterverbruik*
vanaf

2018

2003

2018

tot

tot

− 60 %

− 27%

* Verbruikswaarden (bepaald door een standaard programma) van de wasmachine WM 16Y 742FG
vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een standaard-programma) van een vergelijkbaar
Siemens-toestel uit 2003.
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iQ800 • 9 kg • 1600 tr/min

Doseerkamer voor vloeibaar wasmiddel en/of wasverzachter

Home Connect

Your
household
in one app.

WMH 6 Y 842FG

Home is where your app is. Bedien uw Siemens
wasmachine waar en wanneer u wilt.
 Selecteer en start de juiste wasprogramma’s voor
de wasmachine op afstand dankzij de intuïtieve
Home Connect-app.
 Ontvang push-berichten als het wasmiddel of de
wasverzachter bijna op is.

varioSpeed
waterPerfectPlus
antiVibration Design
iQdrive – 10 jaar waarborg
waveDrum
jogDial

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 bevuilingsgraad, en zo de vereiste hoeveelheid wasmiddel en/
of wasverzachter en het optimale wasprogramma
voor perfecte resultaten.
 Geïntegreerde doseerkamers voor vloeibaar wasmiddel en/of wasverzachter voor 20 wascylci + een
apart compartiment voor wasmiddel – in poeder- of
vloeibare vorm – en andere wasproducten voor wol
of zijde.

+ aquaStop
WMH 6 Y842FG

€ 1.249,99*

Home Connect – 9 kg – 1600 tr/min
i-Dos
Label A+++ 1) -30 %
TFT-display
Antivlekken-systeem
ecoInfo: water & energie
Geïntegreerde doseerkamers (naar
keuze) voor 2 x wasmiddel of 1 x wasmiddel en 1 x wasverzachter
Trommelverlichting

Your
household
in one app.

sensoFresh
De kracht van actieve zuurstof gecontroleerd
door iSensoric.
 Het sensoFresh-programma: effectieve verwijdering 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.

iQ800

WM 16 Y742FG

iQ800

€ 999,99*

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

* 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.



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

Wasmachines







WM 16 W 562FG

WM 16 W 890FG

iQ700 • 9 kg • 1400 en 1600 tr/min







varioSpeed
waterPerfectPlus
antiVibration Design
iQdrive – 10 jaar waarborg
waveDrum
+ jogDial

WM 16W890FG

iQ700

€ 1.199,99*

WM 16 W562FG

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

WMH 6 W642FG
Your
household
in one app.

iQ700

€ 999,99*

iQ700

€ 899,99*

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

WM 14W562FG

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

iQ700

€ 849,99*

9 kg – 1400 tr/min
Label A+++ 1) -30 %
Groot LED-display
Optie antivlekken
ecoInfo: water & energie

* 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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Wasmachines






WM 14 T463FG

WM 14 T660FG

iQ500 • 8 kg • 1400 tr/min






varioSpeed
waterPerfectPlus
antiVibration Design
iQdrive – 10 jaar waarborg
+ waveDrum

WM 14T660FG

iQ500

€ 799,99*

8 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 14 T463FG

iQ500

€ 749,99*

8 kg – 1400 tr/min
Label A+++ 1) -30 %
Groot LED-display met softDial
ecoInfo: energie

WM 14T 362FG

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 01/04/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
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1) Op

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


WM 14 N261FG

iQ300 • 7 kg • 1400 tr/min



varioSpeed
waterPerfect
antiVibration Design
iQdrive – 10 jaar waarborg

WM 14N261FG

iQ300

€ 649,99*

7 kg – 1400 tr/min
Label A+++ 1) -10 %
Groot LED-display met extra opties

WM 14N061FG

iQ300

€ 599,99*

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

* 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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