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Siemens iQ800 Master Class mosógép automata mosószeradagolással

A mosógép, mely saját maga méri 
és adagolja a mosószert.

Siemens. Megérint a jövő.



Mostantól a mosás kellemes időtöltés lesz az Ön számára!  
Az új Siemens IQ800 Master Class mosógép nem csak 
mos, hanem a foltokat is eltávolítja anélkül, hogy speciális 
folttisztítószerre volna szükség. Önnek csupán meg kell 
tölteni a mosógépet, majd kiválasztani és elindítani  
a programot – a munka többi részét az IQ800 Master Class 
mosógép végzi el. Az automata adagoló rendszer felismeri 
az anyag típusát és a töltet mennyiségét, valamint  
a szennyezettségi fokát is. Ám ez még nem minden:  

a készülék meghatározza a mosószer megfelelő mennyi-
ségét úgy, hogy még a víz keménységét is figyelembe 
veszi. Mindemellett az új, innovatív varioPerfect techno-
lógia lehetőséget ad arra is, hogy Ön döntse el: időt vagy 
energiát szeretne megtakarítani. Akárhogy dönt, egyben 
biztos lehet: mindig tökéletesen ápolt és tiszta ruhák vár-
ják majd. Dőljön hátra, és élvezze a Siemens tökéletes 
mosógépét!

Siemens. Megérint a jövő.

A mosás soha nem volt még  
ilyen tökéletes és egyszerű:  
bemutatkozik az új IQ800 Master 
Class mosógép.
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Energia

A+++
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Automatikus mosószer adagolás 
Vizet megtakarítani mosószer megtakarítás mellett: az egyedülállóan intelli-
gens, automatikus mosószer adagolással rendelkező Siemens i-Dos mosó-
gépnél mindez a folyékony mosószer precíz adagolása révén teljes mérték-
ben megvalósul, figyelembevéve a betöltött ruha fajtáját, mennyiségét,  
és a vízkeménységet.

Automatikus mosóprogramok 
Az intelligens szenzoroknak köszönhetően, a dobba behelyezett textil fajtá-
jának (pamut illetve szintetikus) felismerése, a szennyezettség fokának 
megállapítása, a víz- és mosószer adagolása teljesen automatikus történik. 
A végeredmény pedig mindig kiváló.

Automatikus víz- és energia megtakarítás.
Az automatikus mosószer adagolás révén akár évi 7062 liter* víz is megta-
karítható a kézi adagoláshoz képest. Mindezen felül a Siemens iQ 800 Master 
Class mosógép a legjobb A+++ energiafogyasztású kategóriába tartozik.

Automatikusan halk működés és hosszú élettartam
Az innovatív iQdrive egyenáramú motor működése extrém halk. Mindegy, 
hogy hetente egyszer használják, vagy naponta többször, még évek múlva 
is ugyanilyen megbízhatóan működik, mint az első napon. A halk működés-
hez jelentős mértékben hozzájárulnak az antiVibrációs oldalfalak, melyek 
csillapítják a rázkódást.

Automatikus ruhaápolás
Az egyedülálló Siemens varioSoft dobrendszerrel a mosás mindig  
„ruhára szabott” és ezáltal gyorsabb, kíméletesebb és energiatakarékosabb  
a ruhaápolás.

És  számos egyéb automatikus lehetőség…
Az új iQ 800 Master Class mosógép számos egyéb opcióval és speciális 
program lehetőséggel rendelkezik az egyéni igények kielégítésére. Például: 
a folteltávolító programrendszer, a varioPerfect opciók nyújtotta választási 
szabadság, hogy az idő vagy az energia megtakarítás a fontosabb, illetve  
a speciális anyagokból készült ruházatok automatikus kezelése.

Élvezze az új iQ 800 
Master Class mosógép 
kiváló előnyeit.

*Kutatás:  wfk Intézet alkalmazott kutatása alapján, teszt riport WL5132/10
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Tudta, hogy milyen kényelmes  
és egyszerű a Siemens iQ800  
mosógép kezelése?

Könnyű nyitás és zárás az új komfortos ajtóval 
A speciálisan kifejlesztett zárószerkezet lehetővé teszi a betöltő ablak extra 
könnyű nyitását és zárását. A mosandó ruha bepakolását maximálisan 
segíti ezen ajtó  180°-ban történő nyithatósága.

Kiváló átláthatóság: új TFT-kijelző 
Az új, nagyfelbontású, magyar nyelvű TFT-kijelző kezelése révén a mosás 
különösen könnyű. A programválasztó segítségével minden kívánt mosási 
folyamat egyetlen mozdulattal, precízen beállítható. A kijelzőn azonnal 
láthatóvá válik minden fontos információ, mely az elektronika segítségével 
a meghatározott kereteken belül igény szerint változtatható.



Tudta, hogy a mosószer adagolás 
a Siemensnél automatikus  
is lehet?

7

i-Dos – a világ első beépített mosószer adagolója 
Soha többé pontatlan mosószer adagolás, mert a világújdonság i-Dos 
mosógéppel ez többé lehetetlen. A textilfajta, a betöltött ruhamennyiség,  
a vízkeménység és a szennyezettség függvényében kerül a mosószer  
milliliter pontossággal a mosódobba. Mindez kiváló mosási eredményt  
és a ruha hosszantartó minőségének megőrzését eredményezi.

A perfekt mosás három lépése:

1  Program választás. 2 A mosandó  ruha dobba 
helyezése. 3 A Start gomb  

megnyomása és kész.
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Tudta, hogy a Siemensnél a mosás 
és centrifugálás csendben is 
történhet?

antivibration Design 
A különlegesen kialakított oldalfalak megnövelik a készülék 
stabilitását. Ezzel párhuzamosan csökken a rázkódás és  
a mosógép által okozott zaj szintje alacsonyabb lesz.       

Hatékonyság, hosszú élettartam és halk működés:  
iQdrive motor 
Kevesebb energia felhasználás azonos teljesítmény mellett, 
rövidebb programidő jobb fogyasztási eredményekkel vagy 
magasabb fordulatszám halkabb működéssel – ez mind egy-
szerre valósul meg az egyenáramú és szénkefementes iQdrive 
motor használatával a Siemens iQ sorozatú mosógépeiben.

10 év garancia az iQdrive motorokra   
A hagyományos motorok a szénkefék mechanikus súrlódása 
miatt idővel elkopnak, míg az iQdrive motorok kopásállóak. 
Ezért ezen motorokra a Siemens 10 éves garanciát biztosít.
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Tudta, hogy a Siemens varioSoft 
dob a mosnivalót igény szerint, 
kíméletesen és intenzíven ápolja?

varioSoft mosódob 
A varioSoft mosódob, és a speciális, aszimmetrikus kialakítású 
emelőlapátok mosásnál a hatékony folteltávolítás szükséges 
elemei. Az egyedülálló, vízcsepp formájú, egyik oldalról dom-
ború, másik oldalról sima permetezőfejek tökéletes társai az 
aszimmetrikus emelőlapátoknak a mintaszerű mosási végered-
mény elérésében. Mindig „ruhára-szabott” kezelés, ezáltal 
gyorsabb, kíméletesebb és energiatakarékosabb a ruhaápolás. 



Tudta, hogy az idő- és energia 
megtakarítás a Siemensnél 
egyenlő varioPerfect?

speedPerfect 
Nagyon sok dolga volt mostanában és nem volt ideje 
a szennyessel foglalkozni? Vagy siet és nincs ideje 
kivárni, hogy lejárjon a program? Csak nyomja meg  
a speedPerfect opciós gombot, szinte bármelyik 
mosóprogram esetén és a mosási idő azonnal 65%-
kal lecsökken. Ezzel az opcióval csak időt takarít 
meg, a mosási eredmény tökéletes marad.

ecoPerfect 
Ha nem sietteti semmi, és inkább a kevesebb ener-
giafelhasználást részesíti előnyben, akkor válassza 
szinte bármelyik programhoz az ecoPerfect opciót, 
és takarítson meg akár 50% energiát. Ezen opció  
a használatával sem kell kompromisszumot kötnie a 
tökéletes tisztaság és az energiatakarékosság között. 
Az ecoPerfect üzemmódban megnő a mosási ciklus 
ideje, de lecsökken a víz hőmérséklete, így tud  
a mosógép Önnek energiát megtakarítani.
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idő megtakarítás energia megtakarítás

speedPerfect ecoPerfect

***



Tudta, hogy a Siemens speciális 
mosóprogramjai ideálisak ruhái 
minőségének tartós megőrzésére?
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antiStain foltkezelő program 
Fű, paradicsom, vörösbor – folt és folt között is jelentős 
különbség van, minden folt más és más módon mosható.
A Siemens antiStain foltspecifikus rendszere a folt típusá-
hoz alkalmazkodva szabályozza a különböző programlefu-
tási változatokat, a mosódob mozgásának sebességét és 
irányát. A 16 foltspecifikus program mindenféle adalék-
anyag és speciális folttisztító hozzáadása nélkül működik 
és szabadon kombinálható bármely alapprogrammal.   
(például: főző-/tarkamosás, tarka eco, kímélő stb.).

A divat változik, a minőség örök 
A Griff Collection immár 26 éve a legutolsó divatot hozza el 
Önnek a saját kollekciói mellett újabb és újabb világmárkák-
kal. Az üzlethálózat által forgalmazott Tommy Hilfiger ruhák 
pedig nem csupán arról ismertek, hogy a divatot diktálják, 
hanem arról is, hogy minden egyes darab a legfinomabb 
anyagok felhasználásával készül. Ezek a ruhadarabok a leg-
kíméletesebb törődést igénylik, melyhez tökéletes segítsé-
get nyújtanak a Siemens mosógépek speciális mosóprog-
ramjai. A Griff Collection üzletek országszerte várják Önt  
a legújabb divattrendekkel!

Egy időben mosni és impregnálni 
Ami eddig csak tisztítóban volt lehet-
séges, most akár az Ön otthonában is 
megvalósítható. A Siemens  impreg-
náló programja segítségével az érté-
kes időjárásálló outdoor ruházat 
kíméletesen mosható és impregnál-
ható. Az impregnáló program megfe-
lelő impregnáló mosószer használata 
mellett, az optimális hőmérséklet 
beállítással valamint a speciális dob-
mozgással újítja meg az outdoor 
ruházat vízlepergető funkcióját.

Munkához igazítva:„Ing/Business” 
program 
Az „Ing/Business” program egy töké-
letes megoldás gyakran mosott, 
kevésbé szennyezett ruhaneműkhöz, 
ilyenek például az ingek, blúzok.

Mix-program 
Gyűjteni és tárolni a mosandó ruha-
neműt, míg teljes dobnyi mennyiség 
összegyűlik, nem praktikus dolog. 
A Siemens mix-programja lehetővé 
teszi, hogy kímélő mosást igénylő 
anyagok (pl. szintetikus textíliák, 
pamut ruhaneműk – természetesen 
azonos színűek), egyszerre kerülje-
nek mosásra. 
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Termék WM16Y890EU** WM14S795ME WD14H421EU**

Műszaki adatok ·  Töltősúly: 8 kg
·  Energiacímke1: A+++/A
·  Energia / víz2: 189 kWh / 10 500 liter
·  Zajszint3: 49/72 dB (re 1 pW)
·  Centrifuga fordulatszám: 1600 ford./perc
·  XXL dobtérfogat: 65 l

· Töltõsúly: 8 kg
· Energiacímke1: A+++/A
· Energia / víz2: 189 kWh / 10 500 liter
· Zajszint3: 49/71 dB (re 1 pW)
· Centrifuga fordulatszám: 1400ford./perc
· XXL dobtérfogat: 65 liter

· Töltősúly: 7 kg mosás - 4 kg szárítás
· Energiacímke: B / A
·  Energia / víz (mosás+szárítás)  

5,67 kWh / 57 liter
·  Zajszint (mosás+szárítás): 54/73 dB  

(re 1 pW)
·  Centrifuga-fordulatszám: 1400 ford./perc
·  XXL dobtérfogat: 65 liter

Speciális 
programok

·  Automata, kímélő automata, tolltöltetű 
anyagok, dessous, farmer/fekete ruha-
nemű, ingek, szuper 15’, függöny 30 °C, 
impregnálás, utcai ruha, gyors/mix, 30 per-
ces gyorsmosás, gyapjú/kézi, finom/selyem

·  antiStain rendszer-16 folttisztító program

·  Dessous fehérnemű mosás, farmer/sötét 
ruha, ing/blúz, szuper15’, függöny 30 ºC, 
outdoor/impregnált ruha mosás, gyors/
mix, gyapjú-kézimosás, finom/selyem

· antiStain rendszer, 16 Folttisztító program

·  Speciális programok: mix, outdoor,  
impregnálás, szuper 15’,  30 perces gyors-
mosás, gyapjú/kézi és finom/selyem

·  Idő programok, automatikus szárítás 
funkció

·  Szálgyüjtő öblítése

Opciók ·  Érintős programmódosító gombok:  
hőmérséklet, fordulatszám-módosítás, 
ecoPerfect, speedPerfect, i-Dos 1, i-Dos 2, 
opciók beállítása, alapbeállítások és  
időprogram 1-24 óra 

·  varioPerfect opció: idő és energia optima-
lizálási program módosítás kiváló mosási 
eredmény mellett

·  Érintős programmódosító gombok:  
start/szünet utántöltési funkcióval,  
vasaláskönnyítés, többletvíz, ecoPerfect, 
speedPerfect

·  varioPerfect opció: idő és energia optima-
lizálási program módosítás kiváló mosási 
eredmény mellett

·  Érintős programmódosító gombok: start/
szünet, fordulatszám-módosítás, hőmér-
séklet, menü, változtatás, szárítási idő

·  Teljesen elektronikus egygombos kezelés  
a mosóprogramokhoz hőmérséklet- 
választással

Komfort és 
biztonság

·  Nagyfelbontású magyarnyelvű TFT 
kijelző az egyszerű kezelhetőségért

·  i-DOS: automata folyékony mosószer 
adagolás

·  waterPerfect: vízrakarékos mosás vezérlés
·  iQdrive™ motor, 10 év garanciával
·  varioSoft dob, belső dobvilágítás
·  Antivibrációs oldalfalak: nagyobb stabilitás 
és kiegyenlítettebb centrifugálás

·  aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
·  Öntisztító mosószertartály
·  aquaSensor
·  Gyermekzár gomb
·  32 cm-es betöltőablak, 180° nyitható

·  Magyarnyelvű LCD kijelző program- 
optimálásra és kiegészítő funkciókra

· waterPerfect: vízrakarékos mosás vezérlés
·  iQdrive™ motor, 10 év garanciával
· varioSoft dob
·  Antivibrációs oldalfalak: nagyobb stabilitás 
és kiegyenlítettebb centrifugálás

·  aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
· Öntisztító mosószertartály
· aquaSensor
· Gyermekzár gomb
· 32 cm-es betöltőablak, 180° nyitható

·  Extra nagy kijelző: programfutás-, hőmér-
séklet-, fordulatszám-, maradékidő-, idő-
program és gyerekzár-jelzésére

·  aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
·  Töltősúly ajánlás
·  VarioSoft dob
·  3D felsővizes mosási technika
·  Fokozatmentes súlyautomatika
·  Túlhabzás figyelés
·  Kondenzációs technológia: nincs vízfel-
használás szárításkor

·  Időprogramok, automatikus szárítás
·  Dobkiegyensúlyozás
·  Hangjelzés a program végén
·  Gyermekzár gomb
·  32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható

Készülék méret 85 x 60 x 59 cm 85 x 60 x 59 cm 84.2 x 60 x 59 cm

i-Dos IQ800- Elöltöltős mosógép IQ700- Elöltöltős mosógép IQ500- Elöltöltős mosó- szárítógép

Energia

A+++

Energia

A+++

Energia

B

1.  Mosási, szárítási hatékonysági osztály. 2. 220 mosási ciklusra vonatkoztatva, mely ciklusokban 60 °C és 40 °C-os pamut programok szerepelnek részleges illetve teljes töltettel, valamint a készenléti állapot energiafelhasználása is  
figyelembe van véve. A készülék tényleges fogyasztása függ a használattól. 3. Mosási/centrifugálási zajszint 60 °C-os és teljestöltetű pamutmosás esetén.

*  Tájékoztató jellegű becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével,  
átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.**Beérkezéstől függően.

ÚjÚjÚj

Megtakarítás: 

85 000,- Ft*
Megtakarítás: 

85 000,- Ft*
Megtakarítás: 

107 000,- Ft*
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Egy tökéletes Siemens  
páros a hatékony  
mosásért és szárításért.
A Siemens új „párosa” biztosítja a minőségi ruhaápoláshoz szükséges összes alkotó 
elemet: az iQ 800 Master Class mosógépet és az iQ 800 blueTherm kondenzációs  
szárítót. Az egységes és elegáns design,a perfekt és magas színvonalú TFT-kijelző és  
a beépített modern, minden textilia tökéletes és tartós ápolásához szükséges  
programszerkezet ezen Siemens készülékek sajátja. 
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További információk a  
www.siemens-home.com/hu  
weboldalon!
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Siemens iQ 800 Master 
Class mosógép  
WM16Y890EU

Siemens iQ 800 Master 
Class szárító

WT48Y780EU

Design ■ Azonos kezelőpanel megjelenés

■ Magyar nyelvű TFT kijelző

■ Kiváló és modern programválasztó

■ anti-Vibration oldalfalak

■ Komfort betöltő ablak

Speciális opciók ■ varioPerfect

■ Vasaláskönnyítő program

■ Memória programok

Mosó/ szárító programok ■ Pamut

■ Kímélő

■ Dessous, finom női fehérnemű

■ Tolltöltetű ruhanemű

■ Ing/blúz

■ Jeans

■ Impregnált/Outdoor ruhanemű

■ Gyapjú/kézi mosás

■  Mix (azonos színű,  
de különböző anyagú ruhanemű)

Automatikus rendszerek     ■ i-Dos automata mosószeradagolás

■ Auto/Auto kímélő program

■ Folttisztító programrendszer

■ Öntisztító mosószertartály

■ Öntisztító kondenzátor

■ Szenzoros szárítási rendszer

Textil ápolási rendszerek ■ variSoft dobrendszer ■ softDry dobrendszer

■ activeAir technológia

Rövid programok ■ szuper 15 és 30 perces

■ speedPerfect 

■ szuper 40 perces 

■ speedPerfect

Kiváló energiafogyasztások A +++ A - 60 %


