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*  Regisztrációért és a jótállási feltételek megismeréséért látogasson el 
a www.siemens-home.com/hu weboldalra!
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Siemens. Megérint a jövő.

10 év átrozsdásodás elleni garancia 
minden Siemens mosogatógép belső terére*

átrozsdásodás elleni garancia*á ***
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Siemens mosogatógépek ener-
giafelhasználásának változása 
1997 és 2012 között
Mosogatásonként, terítékenként*

Energia felhasználás Víz felhasználás

*  Összehasonlítva a normál programon az 
SN26U893EU-s mosogatógépet egy hasonló 
termékkel 1997-ből

1997 2012

akár 
-60 %

1,33
liter

0,54
liter

1997 2012

akár 
-50 %

0,10 
kWh

0,05 
kWh

Egyedülálló rekordok az energiafogyasztásban 
A Siemens mosogatógépek fogyasztása a kiváló mosoga-
tási eredmény megtartása és a környezet kímélése mel-
lett, az elmúlt évek során jelentős mértékben csökkent.

10 év átrozsdásodás elleni garancia minden  
Siemens mosogatógép belső terére.*
Az innovatív technikákkal ellátott Siemens mosogató-
gépek esetében jogos elvárásként merül fel a készülék 
hosszú élettartamára vonatkozó igény. A Siemens mo-
sogatógépek belső tere magas minőségű felületkezelés-
sel ellátott nemesacélból készül, amely lehetőséget ad 
ezen készülékek esetében a 10 év jótállás biztosítására. 
Így Siemens mosogatógép vásárlása esetén Ön biztos 
lehet abban, hogy gondtalanul használhatja készülékét 
hosszú éveken keresztül.

* A jótállási feltételek megismeréséért látogasson el  
a www.siemens-home/hu weboldalra!

A Siemens mosogatógépek minőségben  
és az energiafogyasztásban is élen járnak.

SN 26T898EU (nemesacél színű, 60 cm)

·  13 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+++/A
·  Energia / víz2: 205 kWh / 2 053 liter
·  Energia / víz3: 0,71 kWh / 7 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

·  6 program: automata 65-75 °C,  
automata 45-65 °C, automata 35-45 °C,  
eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
·  Gyermekzár gomb, akusztikus programvége jelzés

·  Magyar szöveges funkciódisplay
·  Kiegészítő funkció: intenzívZóna, varioSpeed,  

higiénia funkció, „glanz” extra szárítás
·  zeolith®-energiatakarékos szárítás

·  6 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban
·  vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten

845 x 600 x 600 mm

1. Energia-, szárítási hatékonysági osztály. 2. 2080 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától.
3. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.

Energia

A+++

zeolith® szárítás

Víz

7 L



varioSpeed

varioSpeed a Siemens praktikus innová-
ciója: mosogatás kétszeres sebességgel
Egy gombnyomás és a varioSpeed prog-
rammal máris a felére redukálódik a mo-

sogatási idő! Szabadon választható a felhasználó 
számára, hogy az idő, vagy a minimális fogyasztás  
a pillanatnyi elsődleges szempont. Természetesen  
a csökkentett időtartam rögtön megjelenik a kijelzőn 
is. Mint mindig, a végeredmény optimális, tökéletesen 
tiszta, és száraz edények! A varioSpeed megnövelt víz-
nyomással, vízmennyiséggel, mosogatási hőmérsék-
lettel, és szárítási intenzítással majd fele idő alatt végzi 
el a munkát. Mindez teljes töltetmennyiség mellett!

Speciális felszereltség és számos kiváló 
programmódosító opció.

zeolith® szárítás

A világszerte egyedülálló zeolith® tech-
nológiának köszönhetően az Ön edényei 
a különös hatékonyság révén ragyogóan 
száradnak. A zeolith egy természetes ás-

vány, melynek speciális felülete vízmegkötési tulaj-
donsággal rendelkezik, miközben meleg levegőt bo-
csájt ki. Ezt használják fel a Siemens mosogatógépei, 
miközben a kiváló eredmény elérése mellett jelentős 
energiát takarítanak meg. 

higiénia

Higiénia opció
A higiéniai-program választásával eltávo-
lítható a baktériumok 99,9%-a megnö-
velt szárítási hőmérséklet segítségével. 

Függetlenül a választott mosogatási programtól  
a szárítás alatt egy kiegészítő fűtés is működésbe lép. 
A szárítás több, mint 70 ºC-on történik. 

intenzívZóna

intenzívZóna opció
Nyugodtan mosogasson erősen szeny-
nyezett tálakat és serpenyőket a ké-
nyes üvegpoharakkal együtt. Ugyanis 

az intenzívZóna funkció minden program esetén 
egyaránt gondoskodik az alsó kosárban a 20%-kal 
nagyobb víznyomásról és a magasabb átlag hőmér-
sékletről, mely révén az igazán makacs szennyező-
déseket is könnyen feloldja. A felső kosárban ezzel 
szemben marad a kiválasztott programhoz tartozó 
normál nyomás, így a kényes edények továbbra is kí-
mélő mosogatással tisztíthatók.

féltöltet

Féltöltet: kosártól független mosoga-
tás kevés edény esetén is
Kis mennyiségű mosogatnivaló esetén 
hasznos segítség a féltöltet mosogatási 

funkció. Az edények a felső illetve alsó kosár bármelyi-
kébe és bárhová behelyezhetők és a mosogatási folya-
matot jelentős víz és energia megtakarításával végzi. 

vario kosár

Több variációs lehetőség: vario kosár
A vario kosár egy harmadik kosár, amely  
a különleges formájának köszönhetően 
nem csak az evőeszközöknek, hanem a me-

rőkanalaknak, a salátás kanalaknak, sőt még a kisebb 
méretű edényeknek is helyet biztosít. Így az alsó kosár-
ban nincs szükség külön evőeszköz tartóra. A vario ko-
sárnak köszönhetően most már akár 14 teríték is elfér  
a speedMatic mosogatógépekben.

varioFlexPlus

rackMatic

Variálható mosogatókosarak
Az új típusú prémiumkosarak maximális 
kényelmet és rugalmasságot kínálnak a fel-
ső és az alsó kosarakba való bepakoláskor.  
Ez azt jelenti például, hogy az alsó kosárban 
található pohártartóban 12 boros pohár,  
a felső kosárban pedig 6 boros pohár helyez-
hető el. A felső és alsó kosárban az edények 

elhelyezéséhez a tüskesor állítható. Miután a kosarak 
mélysége 4 cm-rel megnőtt, így 12 helyett 13 teljes te-
ríték pakolható be. Prakatikus a felső kosár 3 fokozatban 
való magasság állítási lehetőség is a rackMatic rendszer 
által, mely tovább növeli a bepakolás kényelmét.



Próbálja ki otthonában a kiváló minőségű
Siemens mosogatógépeket!

A 30 napos pénzvisszafizetési garancia a Siemens mosogatógépek magas 
minőségét garantálja. Ez azt jelenti, hogy ha Ön 2012. április 16. és június 30. 
között bármely  Siemens  készüléket (szabadonálló, beépíthető, kompakt) 
megvásárolja, azt kényelmesen, otthonában ki tudja próbálni. Amennyiben 
nincs megelégedve a használat során a készülékkel, akkor  
a vásárlástól számított 30 napon belül bármikor visszakérheti az árát  
kereskedőjénél, az eredeti számla és a kitöltött kupon bemutatásával.

A pénzvisszafizetés feltételeiről
kérjük érdeklődjön a promócióban
résztvevő kereskedőknél.

Pénzvisszafizetési kupon

Vevő neve: 

Vevő címe: 

A vásárolt termék típusa és a visszaküldés oka: 

Dátum:  Vevő aláírása: 

Kereskedő aláírása:   Pecsét:

Vásárlás dátuma: 

Visszafizetés dátuma (szükség esetén): 

2012.04.16-06.30.

©  Siemens 2012. Készült 2012-ben a BSH Kft. megbízásából. Az adatok tájékoztató jellegűek!  
Mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Siemens Márkaszerviz 
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Nyitva tartás: 
Hétfő: 08.00 - 18.00  Csütörtök:  09.00 - 17.00
Kedd: 09.00 - 17.00 Péntek:  09.00 - 16.00 (téli időszámítás)
Szerda: 09.00 - 17.00  09.00 - 14.00 (nyári időszámítás)

Hibabejelentés Hibabejelentés nyitva tartási időben: (+36-1) 489-5461,  E-mail: hibabejelentes@bsh.hu
Alkatrészrendelés Tel: (+36-1) 489-5463, Fax: (+36-1) 201-8786, E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu
Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti telefonszám (csak Budapest területén, csak nagykészülékre):  
+36-30-921-2557

Siemens Info-Center: (+36-1) 489-5432
www.siemens-home.com/hu


