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NOVÁ, ZÁRUKA 2 ROKY , dodávka / NĚMECKO 

TFT displej zobrazující zbývající nebo koncový čas, doplnění soli a oplachového prostředku, přítok vody. 
Ovládání dotykovým tlačítkem, Flexibilní zkrácení doby cyklu i během aktivního cyklu. 
Personalizační funkce pro uložení jednotlivých kombinací programů, Informační klíč s indikací použití. 
Časové zpoždění až 24 hodin. Vizuální a akustický indikátor konce programu. Informační světlo. 
Vnitřní osvětlení. Ochrana skla. Aqua senzor.Snímač zatížení. Rozpoznání pracího prostředku. Regenerační elektronika. 
Výměník tepla. Průtokový ohřívač. Trojitý filtrační systém. Měkký zámek. Aqua stop. 
Programový asistent. Dočasné snížení hluku. Integrace domácí sítě pro digitální služby (Home Connect) bezdrátově přes 
WiFi. Použití funkce Home Connect závisí na službách Home Connect, které nejsou dostupné ve všech zemích. Další 
informace najdete na: home-connect.com. 
6 programů:  Auto 35 °C - 45 °C, Auto 45 °C - 65 °C, Auto 65 °C - 75 °C, Eco 50 °C, Rychlé praní 45 °C (29 min.). 
Funkce přizpůsobení (výchozí nastavení: Předmáchání). 3 možnosti: Intenzivní. Napájení. Extra suché. 
Flexibilní košíkový systém. Rackmatic se 3 úrovněmi, výškově nastavitelný až do 5 cm. 6 skládacích hřbetů. 
4 skládací police pro optimální ochranu skla. 8 skládacích trnů. 2 skládací police pro optimální ochranu skla. 
Dělitelná skleněná podpěra. Košík na příbory. kapacita 13 servisu. Maximální kapacita sklenic 23 sklenic na víno. 
Údaje o spotřebě:  Třída energetické účinnosti D v řadě tříd energetické účinnosti od A do G. Z 9,5 l vody. Od 0,92 kWh. 
Hlučnost 44 dB (re 1 pW). Třída energetické účinnosti¹: F   Energie² / voda³: 102 kWh / 11,7 litrů 
Trvání programu⁴: 3:30 (h: min), Hluk: 52 dB (A) re 1 Pw, Třída účinnosti hluku: D, 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, 
1h 65 °C, Vorspülen, Snímač zatížení, dávkovací asistent, Motor iQdrive, Automatický čistič, Vnitřní nádoba / dno: nerezová 
ocel / Polinox, Příborová zásuvka – Ne  Košík na příbory ve spodním koši, Stojan na šálky v horním koši (2dílný) provoz - 
ovladače shora, Akustický signál ukončení programu, modrá informační kontrolka, kontrolky LED čištění + sušení, přívod 
vody, aquaStop®: záruka domácího spotřebiče Siemens v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče * 
Dveře se servopohonem, Systém Glasschon, Včetně ochranného listu páry 
Rozměry zařízení (V x Š x H): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm 
 
ZÁRUKA 2 ROKY 

Doporučená prodejní cena vč. 21% DPH               36.590,- Kč 
Sleva  - 5%  

Cena po slevě vč.21% DPH                                  34.760,- Kč 
+ PHE 69 Kč 
 
akce platí do vyprodání zásob                                                    


