Váš domov v jediné aplikaci.
Ovládejte vaše spotřebiče Siemens na dálku prostřednictvím aplikace
Home Connect – odkudkoliv a kdykoliv.
siemens-home.bsh-group.com/cz/homeconnect
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Siemens. Seznamte se s budoucností.

Vaše spotřebiče na dosah.
Odkudkoliv.

Svět technologických inovací jde neustále kupředu. Postupně se stále více spotřebičů propojuje a stávají se mnohem
inteligentnějšími. A nyní chytré technologie konečně dorazily také k vám domů prostřednictvím domácích spotřebičů
připojených k Wi-Fi a aplikaci Home Connect.
Poznejte netušené možnosti spotřebičů s Home Connect.

Zatímco vy jste na cestách domácí práce jsou hotové.
Objevujte nové možnosti, které vám přináší inovace dnešní doby. Díky spotřebičům Siemens
s Wi-Fi a technologií Home Connect, si inovace najdou cestu do vašeho domova a obohatí váš
každodenní život.
Kombinace spotřebičů s Wi-Fi, inteligentního software
a intuitivní aplikace Home Connect nabízí širokou škálu
možností použití. Některé usnadňují práci, jiné otevírají
zcela nové možnosti. Váš každodenní život se stane tak

efektivní a pohodlný jako nikdy předtím. Budete se moci
věnovat věcem, které máte skutečně rádi.
Seznamte se s budoucností.

Sušičky
•	Dálkový monitoring vám poskytuje jednoduchý přehled
aktuálního stavu vaší sušičky – ať jste kdekoli.
•	Jednoduchý systém vám umožní pohodlně přizpůsobit výchozí
nastavení pomocí aplikace Home Connect.

Vestavné myčky nádobí
•	Dálkové ovládání vám umožňuje zvolit si nastavení
a začátek programu, ať jste kdekoliv.
• S počítadlem tablet dostanete upozornění pokaždé, když
je potřeba doplnit zásoby tablet do myčky.

Objevte výhody, které vám Home Connect nabízí s každým spotřebičem.

Kombinace chladničky s mrazničkou

Kávovary

• Kamery v chladničce vám umožní zkontrolovat obsah
chladničky kdykoli a odkudkoli.

•	Pouze prostřednictvím coffeeWorld ve vaší aplikaci Home
Connect si můžete vybrat vynikající kávové speciality
z celého světa a přenést svá přání do kávovaru.

• Dálkovým ovládáním můžete intuitivně vybrat a aktivovat
ideální nastavení vaší chladničky.

Trouby

Odsavače par

•	Aplikace vám nabízí velký výběr výtečných receptů –
vyberte si svůj oblíbený pokrm a pošlete si ideální 		
nastavení přímo do trouby.

•	Pouze pomocí aplikace Home Connect si můžete vybrat
z barevné škály barvu osvětlení vašeho odsavače
emotionLightPro.

• Obsluhujte troubu intuitivně odkudkoli, například si 		
nechte předehřát troubu, před vašim příchodem domů.

• Dálkovým monitoringem a ovládáním můžete zkontrolovat
a upravit nastavení vašeho odsavače, aniž byste museli
vstávat od stolu.

Pračky

Varné desky*

•	Vyberte si prací program a další nastavení vaší pračky
prostřednictvím aplikace Home Connect.

•	Objevte úžasnou knihovnu inspirativních receptů v aplikaci
a pošlete si své vybrané nastavení přímo do varné desky.

•	Aplikace vás bude informovat, jakmile začne docházet
prací prostředek či aviváž.

•	Dálkový monitoring vám umožní pohodlně zkontrolovat
nastavení spotřebiče, jako např. zapnutí/vypnutí nebo
kontrolu nastavení časových funkcí, prostřednictvím
aplikace Home Connect.

Home Connect v rukou.
Starosti za hlavou.

Extrémně užitečná.
Aplikace Home Connect: jediné snadno použitelné rozhraní pro přístup ke všem vašim domácím
spotřebičům Siemens s Wi-Fi. Kdekoli jste a kdykoli potřebujete.

Užívejte si více svobody a flexibility: Home Connect vám nabízí širokou řadu výhod,
které usnadňují údržbu a poskytují pomoc.
Jedno rozhraní pro všechny
spotřebiče.
Informace na vyžádání*
Zapomeňte na listování papírovými návody k použití. Místo
toho využívejte výhody speciálně přizpůsobené digitální
verze, vybavené inteligentními doplňky: detailní informace,
tipy a triky pro programy a nastavení a užitečné tutoriály.
Vyhledání příslušenství*
Pro váš spotřebič existuje mnoho příslušenství. Aplikace
Home Connect vám ho najde ještě snadněji. Jakmile se
rozhodnete, které příslušenství vyhovuje vašim potřebám,
aplikace vám ukáže nejbližšího prodejce nebo vás přesměruje
do on-line obchodu.

* Aplikace Home Connect se vyvijí v čase a některé funkce tak nemusejí být ještě dostupné.

Vaše
domácnost v
jediné aplikaci.

Jedinečné prvky usnadňující
každodenní život.

Obsluha nebyla nikdy jednodušší.

Home Connect - kombinace chladnička/mraznička

KG36NHI32 chladnička s mrazničkou

KG56FSB40 chladnička s mrazničkou

DMOC 39 990,- CZK*

DMOC 36 990,- CZK*

• ovoce a zelenina zůstanou v přihrádce hyperFresh
déle čerstvé díky regulátoru vlhkosti

• všechny potraviny zůstanou až 3x déle čerstvé díky
přihrádkám hyperFresh premium 0 °C

• přihrádka hyperFresh 0 °C je chladnější než ostatní
prostor chladničky, tím vydrží ryby a maso až 2x
déle čerstvé

• čerstvost v hlavní roli: prémiové LED osvětlení
nahoře a v bocích osvětlí každý kout Vaší chladničky

• kamera v chladničce vám umožní zkontrolovat
obsah své chladničky odkudkoli a kdykoli
• technologie noFrost proti tvorbě ledu a námrazy,
abyste již nikdy nemuseli odmrazovat
• LED osvětlení: rovnoměrné a neoslnivé nasvícení
chladicího prostoru, po celou dobu životnosti
spotřebiče

• indoorTouch electronic displej: každou funkci
chladničky i mrazničky máte pod kontrolou
• plný přístup při úhlu otevření dveří 90°: pasuje ke
každé stěně pro více flexibility a pohodlí
• Home Connect Connectivity Kit: dodatečné 		
příslušenství pro propojení chladničky s aplikací
Home Connect

KG36NAI45 chladnička s mrazničkou

KG39NAI35 chladnička s mrazničkou

DMOC 26 490,- CZK*

DMOC 22 490,- CZK*

• přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti udrží
ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé

• přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti udrží
ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé

• přihrádka hyperFresh 0° C plus box udrží ryby
a maso až 2x déle čerstvé a může být vyjmuta pro
více flexibility

• přihrádka hyperFresh 0° C plus box udrží ryby
a maso až 2x déle čerstvé a může být vyjmuta pro
více flexibility

• čerstvost kam se jen podíváš: prémiové LED 		
osvětlení s horním a bočním světlem osvětlí každý
kout vaší ledničky

• čerstvost kam se jen podíváš: prémiové LED 		
osvětlení s horním a bočním světlem osvětlí každý
kout vaší ledničky

• systém storagePlus se zásuvkami a regálem vytvoří
prostor pro všechny vaše potřeby a rychleji vychladí
vaše lahve

• systém storagePlus se zásuvkami a regálem vytvoří
prostor pro všechny vaše potřeby a rychleji vychladí
vaše lahve

• plný přístup při úhlu otevření dveří 90°: pasuje ke
každé stěně pro více flexibility a pohodlí

• plný přístup při úhlu otevření dveří 90°: pasuje ke
každé stěně pro více flexibility a pohodlí

• Home Connect Connectivity Kit: dodatečné 		
příslušenství pro propojení chladničky s aplikací
Home Connect

• Home Connect Connectivity Kit: dodatečné 		
příslušenství pro propojení chladničky s aplikací
Home Connect

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu stanoví jednotliví prodejci.

KG39FPB45 chladnička s mrazničkou
DMOC 34 990,- CZK*

• všechny potraviny zůstanou až 3x déle čerstvé díky
přihrádkám hyperFresh premium 0 °C
• čerstvost kam se jen podíváš: prémiové LED 		
osvětlení s horním a bočním světlem osvětlí každý
kout vaší ledničky
• indoorTouch electronic displej: každou funkci
chladničky i mrazničky máte pod kontrolou
• plný přístup při úhlu otevření dveří 90°: pasuje ke
každé stěně pro více flexibility a pohodlí
• Home Connect Connectivity Kit: dodatečné 		
příslušenství pro propojení chladničky s aplikací
Home Connect

KG39NAI45 chladnička s mrazničkou
DMOC 26 990,- CZK*

• přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti udrží
ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé
• přihrádka hyperFresh 0° C plus box udrží ryby
a maso až 2x déle čerstvé a může být vyjmuta pro
více flexibility
• čerstvost kam se jen podíváš: prémiové LED 		
osvětlení s horním a bočním světlem osvětlí každý
kout vaší ledničky
• systém storagePlus se zásuvkami a regálem vytvoří
prostor pro všechny vaše potřeby a rychleji vychladí
vaše lahve
• Home Connect Connectivity Kit: dodatečné 		
příslušenství pro propojení chladničky s aplikací
Home Connect

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu stanoví jednotliví prodejci.

Home Connect - myčky nádobí

SN678X36TE plně vestavná myčka

SN658X06TE plně vestavná myčka

DMOC 34 990,- CZK*

DMOC 32 990,- CZK*

• brilliantShine system: perfektní spolupráce 		
systému sušení Zeolith®, speciální funkce 		
Shine & Dry a programu sklo 40 °C pro dosažení
výjimečně zářivého a suchého skla

• brilliantShine system: perfektní spolupráce 		
systému sušení Zeolith®, speciální funkce 		
Shine & Dry a programu sklo 40 °C pro dosažení
výjimečně zářivého a suchého skla

• s varioSpeed Plus je mytí a sušení až o 66 % kratší,
při zachování zářivých výsledků

• s varioSpeed Plus je mytí a sušení až o 66 % kratší,
při zachování zářivých výsledků

• emotionLight pro osvětlení vnitřního prostoru
myčky

• inovativní TFT displej v českém jazyce nabízí
dokonalý přehled a komfort ovládání

• timeLight promítá na podlahu zbývající čas nebo
fázi mycího cyklu

• timeLight promítá na podlahu zbývající čas nebo
fázi mycího cyklu

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu stanoví jednotliví prodejci.

SN578S36TE vestavná myčka

SN278I36TE volně stojící myčka

DMOC 34 690,- CZK*

DMOC 27 990,- CZK*

• brilliantShine system: perfektní spolupráce 		
systému sušení Zeolith®, speciální funkce Shine &
Dry a programu sklo 40 °C pro dosažení výjimečně
zářivého a suchého skla

• brilliantShine system: perfektní spolupráce 		
systému sušení Zeolith®, speciální funkce Shine &
Dry a programu sklo 40 °C pro dosažení výjimečně
zářivého a suchého skla

• s varioSpeed Plus je mytí a sušení až o 66 % kratší,
při zachování zářivých výsledků

• s varioSpeed Plus je mytí a sušení až o 66 % kratší,
při zachování zářivých výsledků

• emotionLight pro osvětlení vnitřního prostoru
myčky

• emotionLight pro osvětlení vnitřního prostoru
myčky

• maximální pohodlí a flexibilita při vkládání nádobí
do varioFlex Pro mycích košů a do příborové
zásuvky varioPro

• maximální pohodlí a flexibilita při vkládání nádobí
do varioFlex Pro mycích košů a do příborové
zásuvky varioPro

SN558S06TE vestavná myčka

SN258W06TE volně stojící myčka

DMOC 33 390,- CZK*

DMOC 22 990,- CZK*

• brilliantShine system: perfektní spolupráce 		
systému sušení Zeolith®, speciální funkce Shine &
Dry a programu sklo 40 °C pro dosažení výjimečně
zářivého a suchého skla

• brilliantShine system: perfektní spolupráce 		
systému sušení Zeolith®, speciální funkce Shine &
Dry a programu sklo 40 °C pro dosažení výjimečně
zářivého a suchého skla

• s varioSpeed Plus je mytí a sušení až o 66 % kratší,
při zachování zářivých výsledků

• s varioSpeed Plus je mytí a sušení až o 66 % kratší,
při zachování zářivých výsledků

• inovativní TFT displej v českém jazyce nabízí		
dokonalý přehled a komfort ovládání

• inovativní TFT displej v českém jazyce nabízí
dokonalý přehled a komfort ovládání

• maximální pohodlí a flexibilita při vkládání nádobí
do varioFlex Pro mycích košů a do příborové
zásuvky varioPro

• maximální pohodlí a flexibilita při vkládání nádobí
do varioFlex Pro mycích košů a do příborové
zásuvky varioPro

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu stanoví jednotliví prodejci.

Home Connect - pečicí rouby

Home Connect - varné desky
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HN678G4S6 pečicí trouba s mikrovlnami
a přidanou párou

HM638GRS6 pečicí trouba s mikrovlnami
DMOC 44 990,- CZK*					

DMOC 59 990,- CZK*

• mikrovlnný ohřev a pulseSteam: pro maximum
možností přípravy jídla
• TFT dotykový displej Plus: výborná čitelnost 		
a intuitivní dotykové ovládání
• roastingSensor a bakingSensor: zjistí přesně
moment, kdy je jídlo hotové
• activeClean®: smočistící funkce pro čištění bez
námahy

• varioSpeed: zkracuje dobu vaření až o 50%
• TFT dotykový displej Plus: výborná čitelnost 		
a intuitivní dotykové ovládání
• roastingSensor a bakingSensor: zjistí přesně
moment, kdy je jídlo hotové
• ecoClean Plus: čištění bez námahy díky speciálnímu
materiálu zadní stěny trouby
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EX975KXW1E indukční sklokeramická
varná deska s ovládáním, 90 cm

EX875KYW1E indukční sklokeramická
varná deska s ovládáním, 80 cm

DMOC 47 990,- CZK*

DMOC 42 990,- CZK*

• flexibilní vaření bez omezení díky 3 inovativním
flexInduction varným zónám

• flexIndukce Plus umožňuje flexibilní rozšíření varné
plochy a použití nádobí s průměrem až 30 cm

• powerMove Plus: umožňuje intuitivní ovládání
a nastavení stupňů výkonu na varné desce pouhým
pohybem nádoby

• powerMove Plus: umožňuje intuitivní ovládání
a nastavení stupňů výkonu na varné desce pouhým
pohybem nádoby

• díky novému dotykovému TFT displeji bude nastavení všech funkcí na vaší varné desce jednoduché

• díky novému dotykovému TFT displeji bude nastavení všech funkcí na vaší varné desce jednoduché

• cookConnect system: umožní velmi pohodlné
nastavení a regulaci odsavače par přímo z varné
desky (s vhodným odsavačem par)

• cookConnect system: umožní velmi pohodlné
nastavení a regulaci odsavače par přímo z varné
desky (s vhodným odsavačem par)

• fryingSensor Plus: řídí teplotu v pánvi tak, že už se
nic nepřipálí

• fryingSensor Plus: řídí teplotu v pánvi tak, že už se
nic nepřipálí

• cookingSenzor Plus ready: díky precizní kontrole
teploty během vaření zabrání překypění či 		
převaření vašich pokrmů (teplotní senzor lze
dodatečně dokoupit jako zvláštní příslušenství)

• cookingSenzor Plus ready: díky precizní kontrole
teploty během vaření zabrání překypění či 		
převaření vašich pokrmů (teplotní senzor lze
dodatečně dokoupit jako zvláštní příslušenství)

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu stanoví jednotliví prodejci.
a
nk 7
vi 201
o
/
N 0
1
od

a
nk 7
vi 201
o
/
N 0
1
od

EX975LVV1E indukční sklokeramická
varná deska s ovládáním, 90 cm

EH675LFV1E indukční sklokeramická
varná deska s ovládáním, 60 cm

DMOC 35 990,- CZK*				

DMOC 21 990,- CZK*

• velká plocha na vaření; varná zóna flexIndukce
umožňuje libovolné rozmístění nádobí

• místo i pro velké pánve díky připojitelné pečicí zóně

• místo i pro velmi velké pánve a hrnce díky trojokruhové varné zóně s max. průměrem 32 cm
• powerMove Plus: umožňuje intuitivní ovládání
a nastavení stupňů výkonu na varné desce pouhým
pohybem nádoby
• dual lightSlider: zajistí snadné a intuitivní 		
ovládání varné desky

• dual lightSlider: zajistí snadné a intuitivní 		
ovládání varné desky
• cookConnect system: umožní velmi pohodlné
nastavení a regulaci odsavače par přímo z varné
desky (s vhodným odsavačem par)
• fryingSensor Plus: řídí teplotu v pánvi tak, že už se
nic nepřipálí

• cookConnect system: umožní velmi pohodlné
nastavení a regulaci odsavače par přímo z varné
desky (s vhodným odsavačem par)
• fryingSensor Plus: řídí teplotu v pánvi tak, že už se
nic nepřipálí

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu stanoví jednotliví prodejci.

Home Connect - odsavače par a kávovar

LC91KWW60 nakloněný odsavač par

LC91KWW20 nakloněný odsavač par

DMOC 39 990,- CZK*

DMOC 39 990,- CZK*

• iQdrive motor: vysoce výkonný a tichý

• iQdrive motor: vysoce výkonný a tichý

• cookConnect System: ovládejte odsavač par přímo
z varné desky (z desky, kde je propojení možné)

• cookConnect System: ovládejte odsavač par přímo
z varné desky (vybrané modely varných desek)

• climateControl Sensor: monitoruje úroveň páry
a pachů a nastavuje výkon automaticky

• climateControl Sensor: monitoruje úroveň páry
a pachů a nastavuje výkon automaticky

• emotionLight Pro: individuální nastavení podsvícení
odsavače par

• emotionLight Pro: individuální nastavení podsvícení
odsavače par

Home Connect - pračka a sušička

WM16W6H0EU automatická pračka

WT47W5H0BY kondenzační sušička

DMOC 26 990,- CZK*

DMOC 24 990,- CZK*

• třída spotřeby energie A+++ -30%: je o 30% 		
úspornější než třída spotřeby A+++

• třída spotřeby energie A++: velmi úsporné sušení

• precizní automatický dávkovací systém i-Dos za vás
odměří množství detergentu a zároveň šetří vodou
a pracím prostředkem
• kontrolujte a ovládejte vaši pračku nezávisle na
tom, kde právě jste - s aplikací Home Connect
(dostupnou pro iOS a Android)
• inteligentní, odolný a tichý iQdrive motor se
zárukou 10 let pro vysoce efektivní a úspornou péči
o prádlo

• kontrolujte a ovládejte vaši sušičku bez ohledu na
to, kde se nacházíte - pomocí aplikace 		
Home Connect (dostupné pro iOS a Android)
• díky samočisticímu kondenzátoru je manuální
čištění již překonané - navíc zůstane spotřeba
energie konstatně nízká
• usuší plnou náplň až o 35 min. rychleji než kdykoliv
předtím
• senzoricky ovládaná technologie autoDry zabraňuje
srážení prádla během sušení

• s funkcí speedPerfect dosáhnete perfektních
výsledků praní ve zkráceném čase až o 65 %

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu stanoví jednotliví prodejci.

LC97FVW60 plochý odsavač par
DMOC 37 990,- CZK*					

CT636LES6 vestavný plně automatický
kávovar
DMOC 56 990,- CZK*

• iQdrive motor: vysoce výkonný a tichý
• cookConnect System: ovládejte odsavač par přímo
z varné desky (z desky, kde je propojení možné)
• climateControl Sensor: monitoruje úroveň páry
a pachů a nastavuje výkon automaticky
• emotionLight Pro: individuální nastavení podsvícení
odsavače par

• inteligentní ohřívač uvnitř kávovaru: sensoFlow
systém garantuje maximální aroma díky stále ideální
a konstantní teplotě spaření
• aromaDouble Shot: extra silná káva s redukovaným
obsahem hořkých látek díky dvěma procesům mletí
a spaření pod tlakem 19 bar
• coffeeSensor System: keramický mlýnek se automaticky přizpůsobí různým druhům kávových zrn
• autoMilk Clean: plně automatické parní čištění
mléčného systému po každé přípravě mléčného
nápoje
• oneTouch DoubleCup: příprava kávy i mléčných
specialit do 2 šálků zároveň stiskem 1 tlačítka

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu stanoví jednotliví prodejci.

Objevte ještě více.
Abyste zjistili vše o úžasných možnostech, které nabízí domácí spotřebiče Siemens
s funkcí Home Connect, jděte na siemens-home.bsh-group.com/cz/homeconnect

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.
Pro používání Home Connect musíte vytvořit uživatelský účet a registrovat se u Home Connect GmbH.
Home Connect je služba poskytovaná firmou Home Connect GmbH.
Všechny doporučené maloobchodní ceny uvedené v katalogu jsou vč. DPH a bez poplatku PHE.

