
Vynikající nápady pro 
čisté nádobí.

Siemens domácí spotřebiče

Brilantní vyhlídky pro vaše nádobí: mytí a sušení na 
nejvyšší úrovni v myčkách Siemens.
siemens-home.bsh-group.com/cz

Seznamte se s budoucností.
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Dokonalost v každém detailu. Perfektně sladěný design spotřebičů Siemens 
samozřejmě zahrnuje i myčky nádobí. S moderním vzhledem, vysoce kvalitními 
materiály a průkopnickým ovládáním se stanou okrasou vaší kuchyně.

Designérský kousek pro vaše nádobí.

V myčkách Siemens objevíte víc než jen 
čisté nádobí.
Užijte si lesk dokonale umytého a suchého nádobí a radost ze spolehlivosti 
myčky nádobí Siemens, která vám díky svému špičkovému vybavení ušetří 
spoustu práce.  Siemens nabízí řadu atraktivních myček nádobí s inovativními 
technologiemi a funkcemi, které splňují nejnáročnější požadavky na výkon, 
praktičnost a energetickou účinnost. 

Svět technologických inovací se neustále vyvíjí. Spotřebiče jsou postupně 
stále chytřejší a komunikují spolu navzájem. S domácími spotřebiči 
Siemens s technologií Home Connect si nejmodernější technologické 
novinky nacházejí cestu do stále více domácností. Díky Wi-Fi připojení 

spolu spotřebiče spolupracují a s chytrým programovým vybavením a intuitivní 
aplikací nabízejí širokou škálu nových možností. Některé ulehčují práci, jiné 
představují úplně nové způsoby péče o domácnost. Díky všem dohromady bude váš 
každodenní život efektivnější a pohodlnější, než byl kdy dříve. A vy můžete věnovat 
svůj čas tomu, co máte rádi. Pro neobyčejné zážitky.

Domácí spotřebiče Siemens jsou vybavené inovativními senzory a inteligentním 
softwarem. Získáte tak více času vychutnat si každý okamžik a hodit každodenní 
rutinu za hlavu.

Díky interaktivním senzorům řídí mnoho myček nádobí Siemens celý proces mytí  
a sušení automaticky. Kromě teplotního senzoru, který sleduje teplotu vody, využívá 
myčka ještě aquaSenzor, který pomocí paprsku světla zjišťuje informace o úrovni 
znečištění nádobí — pro ty nejlepší výsledky mytí nádobí pouhým stisknutím 
tlačítka.

iSensoric: senzorem řízené spotřebiče Siemens.
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Dokonale suché, oslnivě lesklé.  
Technologie Zeolith®.   

 
Díky jedinečné technologii Zeolith® bude 
vaše nádobí zářivě a perfektně suché. 
Zeolit je přírodní minerál, který pohlcuje 
vlhkost a přeměnuje ji v tepelnou energii, 
která se následně využívá k energeticky 
nenáročnému sušení nádobí. Díky této 
revoluční technologii jsme docílili nejen 
zářivých výsledků, ale dokázali jsme také 
snížit spotřebu energie na minimum.

Více lesku pouhým stisknutím tlačítka: 
speciální funkce „Shine & Dry“.  
 
S funkcí Shine & Dry docílíte pouhým 
stisknutím tlačítka zářivých výsledků 
mytí. Ve spolupráci s technologií sušení  
Zeolith® nabízí šetrnou a energeticky 
úspornou fázi sušení, která dodá vašemu 
nádobí dokonalý vzhled a šetří jeho 
dekor. Díky tomuto speciálnímu systému 
sušení se vaše sklenice a nádobí suší 
maximálně šetrně a efektivně.

Informace o stavu programu se 
promítají na podlahu: timeLight.  
 
U modelů plně vestavných myček nádobí 
Siemens s technologií timeLight nemusíte 
otevírat myčku, abyste zjistili informace  
o zbývajícím čase a průběhu programu. 
Funkce timeLight promítá zbývající čas, 
stav programu a případné chybové hlášky 
ve vysokém rozlišení na podlahu. Nic 
důležitého vám již neunikne.

Světelná kulisa: emotionLight.  
     
 
Dvě LED žárovky umístené v rámu myčky 
ponoří vaše nádobí do příjemného 
modrého osvětlení. Světlo se automaticky 
rozsvítí při otevření dveří a při jejich 
zavření se opět vypne.

Inovativní funkce myček Siemens.
Mytí nádobí na nejvyšší úrovni.

Zeolith® sušení
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Tichý program 50 °C.   
     
 
Díky novému tichému programu, při 
kterém je úroveň hlučnosti mytí nižší až  
o 3 dB v porovnání se standardním pro-
gramem, budete nerušeně spát celou 
noc. Myčka je při tichém programu stále 
energeticky úsporná a navíc můžete 
ušetřit tím, že využijete levnější noční 
sazby za elektřinu.

Plně využije sílu mycího prostředku: 
dávkovací asistent. 
     
S dávkovacím asistentem vypadne mycí 
tableta přímo do malé záchytné misky  
v přední části horního koše na nádobí. 
Cílený proud vody rozpustí tabletu kon-
trolovaně a rychle. Mycí prostředek se 
rovnoměrně rozptýlí po celém vnitřním 
prostoru, a zaručuje tak vždy optimální 
výsledky mytí. Samozřejmě můžete také 
používat práškové a gelové mycí prostřed-
ky.

Vynikající nápady pro čisté nádobí.
Myčky nádobí Siemens.

Vysoký komfort na všech úrovních: 
koše varioFlex Pro.   
 
Náročné mytí nyní vyřídíte obratem: 
pomocí optimalizovaných košů varioFlex 
Pro. Do nového držáku na sklenice snad-
no umístíte i dlouhé sklenice a velké 
nádobí najde vždy své bezpečné místo  
v chytře přizpůsobeném dolním koši. 
Vkládání nádobí je proto ještě pohodlněj- 
ší.

39 dB

tichý program
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• Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu 
pro ČR.

• Myslete prosím na několikanásobné použití tohoto 
prospektu a předejte ho dalším zájemcům.

• Technické změny vyhrazeny. Uvedené ceny jsou 
pouze orientační, konečnou cenu stanoví prodejce.

• Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/
dodavatelem v tomto dokumentu byly zjištěny 
na základě měření prováděných v laboratorních 
podmínkách dle příslušných směrnic Evropského 
práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu 
spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.


