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Az egyetlen szárítógép, mely öntisztító konden-
zátorának köszönhetően teljes élettartama alatt 
alacsony energiafogyasztásra képes.
Világbajnok Siemens iQ 800 Master Class kondenzációs szárító, a legalacsonyabb 
A-60%-os energiafogyasztással

Siemens. Megérint a jövő.



Mostantól lehetővé válik a valóban gyors szárítás rendkí-
vüli energiahatékonyság mellett. A Siemens IQ 800 Master 
Class szárítókészülék komfortos és emellett egyedülállóan 
alacsony fogyasztást produkáló technológiával rendelke-
zik. Amellett, hogy csökkenti háztartása energiafelhaszná-
lását, kíméletesen szárítja a legkényesebb ruhákat is.  
És ami a legfontosabb: az egyedi selfCleaning kondenzá-
tornak köszönhetően energiafogyasztása egyenletesen 
alacsonyan marad a készülék teljes élettartama során. 

Mindemellett az új, innovatív varioPerfect technológia 
lehetőséget ad arra is, hogy Ön döntse el: időt vagy  
energiát szeretne megtakarítani. Számtalan más innováció 
teszi tökéletessé a készüléket. Ilyen többek között  
a softDry dobrendszer, mely kíméletes ruháihoz,  
és hatékonyan szárítja kedvenc pamut ruháit – így biztos 
lehet abban, hogy ruhái mindig a lehető legjobb bánás-
módot kapják. Dőljön hátra, és élvezze a Siemens  
tökéletes szárítókészülékét! 
 
Siemens. Megérint a jövő.

A szárítás soha nem volt még ilyen 
kényelmes és hatékony:  
bemutatkozik az új IQ800 Master 
Class szárítógép.
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Energia Energia

–60 %
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Élvezze az új iQ 800 Master Class 
kondenzációs szárító kiváló előnyeit.

Automatikus energia megtakarítás 
Az új iQ 800 Master Class szárító 60%-kal* kevesebb ener-
giát használ fel, mint az A kategória. Így a világ legtakaré-
kosabb kondenzációs szárítója, mert a heatPump technoló-
giának köszönhetően a szárításhoz szükséges meleg 
levegőt különösen hatékony módon melegíti fel.

Automatikus kondenzátortisztítás
Az új iQ 800 Master Class szárító minden szárítási ciklus-
ban automatikusan és intenzíven tisztítja a kondenzátort, 
melynek révén az energiafelhasználás állandóan alacsony 
szinten marad.

Automatikus ruhaápolás
A heatPump technológiának köszönhetően a hőmérséklet 
minden programnál mérsékelt tartományban marad, így a 
ruhák a „ természetes” melegben kifejezetten kíméletesen, 
gyorsan és hatékonyan száradnak.

Automatikus halk működés és stabilitás
Miután ez az új kondenzációs szárító speciálisan kifejlesz-
tett szigeteléssel rendelkezik, így a leghalkabb szárító  
a világon. Az antiVibration oldalfalak jelentősen növelik  
a készülék stabilitását és tovább csökkentik a zajszintet.

És  számos egyéb automatikus lehetőség…
Az új iQ 800 Master Class szárító számos lehetőséget kínál, 
speciális programok és funkciók tekintetében, melyek 
megfelelnek a kor magas igényeinek. Az azonos mosóprog-
ramokhoz és opciókhoz ideálisan kapcsolódnak ezen szá-
rító szolgáltatásai a tökéletes ruhaápolás elérése 
érdekében.

*60%-kal takarékosabb (0,19 kWh/kg), mint az A energiaosztály szabvványértéke (0,48 kWh/kg).
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Tudta, hogy az iQ 800 blueTherm 
szárítójának kondenzátora nem 
igényel tisztítást és így energiát 
takarít meg?

A Siemens garantálja, hogy nem kell a kondenzátort 
soha tisztítani és így nem vész el energia 
A blueTherm szárítónál minden egyes szárítási ciklusban 
automatikusan tisztításra kerül a kondenzátor. Ha szüksé-
ges többször is! Az eredmény: szöszmentes kondenzátor, 
amely az energiafogyasztást állandóan alacsonyan tartja. 
És ezt a tulajdonságát a kondenzációs szárító egész élettar-
tama alatt megtartja.

Szárítási ciklusok száma
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energiaosztály  besorolásai

Siemens iQ 800 Master Class szárító  
öntisztító kondenzátorral
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–60 %
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Tudta, hogy az idő és energia 
megtakarítás a blueTherm 
szárítónál egyenlő varioPerfect?
Különösen gyorsan vagy takarékosan szárítani, egyéni döntés a varioPerfect opció révén.  
Ez a lehetőség most már a Siemens bluTherm szárítójánál is biztosított.

Azok számára, akik szívesen takarítanak meg 
időt: speedPerfect 
Gyorsan és tökéletesen száraz ruha: a speedPerfect 
opcióval akár 20%* időt is megtakaríthat.  
A speedPerfect opcióval minden program ideje 
módosítható.

* Mix szekrényszáraz: ecoPerfect- összehasonlítva a speedPerfect-tel.

Azok számára, akik szívesen takarítanak meg 
energiát: ecoPerfect 
Az ecoPerfect opcióval a ruha kilónként akár 20%** 
energia megtakarítás mellett lesz tökéletesen száraz.

** Pamut szekrényszáraz: speedPerfect- összehasonlítva az ecoPerfect opcióval.

idő megtakarítás energia megtakarítás

speedPerfect ecoPerfect

***
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Tudta, hogy a Siemens speciális 
szárítási programjai ideálisak ruhái 
minőségének tartós megőrzésére?

Speciális sportruha védelem:  
outdoor program 
A Siemens iQ 800 kondenzációs szá-
rítójának outdoor programja segítsé-
gével a mikroszálas sportruházat a 
kíméletes és alapos tisztítás mellett 
hosszútávon megőrzi eredeti vízle-
pergető-és légáteresztő képességét.
Az outdoor program lényege, hogy 
egy magasabb mosási vízszintnek, 
alacsonyabb hőmérsékletnek, speciá-
lis dob kialakításnak és egy meghosz-
szabbított mosási illetve szárítási cik-
lusnak köszönhetően rendkívül 
gyengéden és kíválóan ápolja a jog-
ging ruházatot, esőkabátot, sí- és 
snowboard öltözéket az anyag ere-
deti, jótékony tulajdonságainak 
megőrzésével.

Munkához igazítva:„Ing/Business” 
program 
Az „Ing/Business” program egy tökéle-
tes megoldás gyakran szárított, 
kevésbé szennyezett ruhaneműk, 
ilyenek például az ingek, blúzok.  
Ezek szárításához hosszabb idő  
és alacsonyabb hőmérséklet kell és 
ennek révén sokáig megőrzik 
minőségüket.

Szárító kosár gyapjú és sport cipő 
számára 
A szárító kosár ráhelyezve a gyapjú-
ból készült ruhaneműt vagy sport 
cipőt vízszintesen felakasztható a 
kondenzációs dobba, úgy, hogy nem 
forog. A meleg levegő egyenletesen 
átjárja a behelyezett kosarat, így biz-
tosítva a kímélő szárítást. A gyapjú 
nem bolyhosodik ki. Minden mos-
ható felsőruházat (pl. gyapjú puló-
ver) szárítható a kosárban, és ugyan-
így a szintetikus anyagból készült  
sportcipő is.
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Termék WT48Y780EU** WT46W563BY WT46S515BY

Műszaki adatok ·  Töltősúly: 8 kg
·  Energiacimke: A-60%: 60%-kal takaréko-
sabb (0,19 kWh/kg), mint az A energiaosz-
tály szabvány értéke (0,48 kWh/kg)

·  Fogyasztás: 8 kg pamut, szekrényszáraz 
1400 ford./perc - 1,27 kWh - 146 perc; 
1000 ford./perc- 1,54 kWh - 170 perc

·  Zajszint: 63 dB (re 1 pW)

·  Töltősúly: 7 kg
·  Energiacimke: A-50%: 50%-kal alacso-
nyabb energiafogyasztás (0,24 kWh/kg), 
mint az A energiaosztály szabványértéke 
(0,48 kWh/kg) 

·  Fogyasztás: 7 kg pamut, szekrényszáraz 
1400 ford./perc - 1,45 kWh - 128 perc;  
1000 ford./perc- 1,68 kWh - 149 perc

·  Zajszint: 65 dB (re 1 pW)

·  Töltősúly: 8 kg
·  Energiacímke: B
·  Fogyasztás: 8 kg pamut, szekrényszáraz 
1400 ford./perc - 3,74 kWh - 105 perc;  
1000 ford./perc - 4,49 kWh - 122 perc

·  Zajszint: 63 dB (re 1 pW)

Speciális 
programok

·  Mix, gyapjú és  cipő szárítás kosárban, 
outdoor, törölköző szárítás, szintetikus 
takaró szárítás, kispárna szárítás, jeans, 
időprogram (meleg), dessous (női fehér-
nemű), super 40 perc, blúz/ing szárítás

·  Speciális programok: gyapjú , mix, 
outdoor, super 40 perc ingek és blúzok 
szárítása

·  Gyapjú , outdoor, dessous, super 40 perc
·  Gőzprogram gyűrődésmentesítésre: 

pamut, kímélő
·  Gőzprogram ruhafrissítésre: business,  

hétköznapi
·  Érintős programmódosító gombok: start/

stop, kímélő/szuper kímélő szárítás, vasa-
láskönnyítő program, menü, változtatásOpciók ·  varioPerfect: idő- vagy energia- 

megtakarítás
·   Érintős programmódosító gombok: start/

szünet, vasaláskönnyítő program, opciók 
beállítása, szárítási fokozatok, memória 1, 
memória 2, alapbeállítások, ecoPerfect, 
speedPerfect, időprogram 1-24 óra

·  Érintős programmódosító gombok: start/
stop, kímélő, vasaláskönnyítő program, 
menü, változtatás, időprogram 1-24 óra

Komfort és 
biztonság

·  Nagyfelbontású magyarnyelvű TFT 
kijelző az egyszerű kezelhetőségért

·  ActiveAir Technology, meleg levegő 
előállítására

·  selfCleaning öntisztító kondenzátor
·  Max. 120 perc ruhalazítás a program 

végén
·  softDry nemesacélból készült dob
·  DUO-Tronic készülékvezérlés
·  Belső dobvilágítás
·  Gyermekzár
·  Hangjelzés a program végén
·  Ajtónyitás iránya: cserélhető/átfordítható

·  LCD kijelző a maradékidő- és késleltetés-
jelzésre, programfutás jelzés, kiegészítő-
funkciók és figyelmeztető jelzések

·  ActiveAir Technology, meleg levegő 
előállítására

·  Max. 120 perc ruhalazítás a program 
végén

·  DUO-Tronic készülékvezérlés
·  softDry nemesacélból készült dob
·  Belső dobvilágítás
·  Gyermekzár gomb
·  Hangjelzés a program végén
·  selfCleaning öntisztító kondenzátor
·  Ajtónyitás iránya: jobb
·  Aláépíthető

·  LCD kijelző a maradékidő- és késleltetés-
jelzésre, programfutás jelzés, kiegészítő-
funkciók és figyelmeztető jelzések

·  Kondenzációs gőz szárító
·  Max. 120 perc ruhalazítás a program 

végén
·  DUO-Tronic készülékvezérlés
·  softDry nemesacélból készült dob
·  Belső dobvilágítás
·  Gyermekzár gomb
·  Hangjelzés a program végén
·  Kondenzátor-védő szűrő
·  Ajtónyitás iránya: jobb
·  Aláépíthető

Készülék méret 84,2 x 59,5 x 59,5 cm 84,2 x 59,8 x 62,5 cm 84,2 x 59,8 x 62,5 cm

IQ800 szárító öntisztító 
kondenzátorral

IQ700 szárító öntisztító 
kondenzátorral IQ500 Kondenzációs gőzszárító

Energia Energia

–60 %

Energia

–50 %

Energia

B

Megtakarítás: 

179 000,- Ft*
Megtakarítás: 

155 000,- Ft*
Megtakarítás: 

26 000,- Ft*

* 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.



A Siemens új „párosa”  biztosítja a minőségi ruhaápoláshoz szükséges összes alkotó 
elemet: az iQ 800 Master Class mosógépet és az iQ 800 blueTherm kondenzációs szá-
rítót. Az egységes és elegáns design,a perfekt és magas színvonalú TFT-kijelző  
és a beépített modern, minden textilia tökéletes és tartós ápolásához szükséges prog-
ramszerkezet ezen Siemens készülékek sajátja. 

Egy tökéletes Siemens  
páros a hatékony  
mosásért és szárításért.
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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 design, magyar nyelvű TFT kijelző

Speciális opciók ■ varioPerfect    

Mosó / szárító programok   ■ Speciális mosó- és szárító programok

Automatikus rendszerek     ■ i-Dos automata mosószeradagolás ■ Öntisztító kondenzátor

Textil ápolási rendszerek    ■ variSoft és SoftDry dobrendszer

Kiváló energiafogyasztások A +++ A - 60 %

idő megtakarítás energia megtakarítás

speedPerfect ecoPerfect

***

idő megtakarítás energia megtakarítás

speedPerfect ecoPerfect

***


