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Meer info op Tradeplace of via uw Account Manager. 
siemens-home.bsh-group.com/be

Breng de toekomst binnen.

Siemens Home Appliances

INFORMATIE VOOR DE VAKHANDEL

SUPER PROMO op een 
selectie toestellen.
Stap binnen in de wereld van Siemens 
van 01 tot en met 31/07/2019!



Wasmachines 

€ 729,99 
- 

€ 999,99

Droog-
automaten

€ 599,99 
- 

€ 1.249,99

Wash & Dry

€ 1.029,99

Wasmachines – Wash & Dry – Droogautomaten

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/04/2019. BTW en Recupelbijdrage inbegrepen.  –  1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 

WD 15G442EU

€ 1.029,99*

iQ500, Watercondensation techniek, 
7 kg wassen / 4 kg drogen met 
condensatie, 1500 tr/min, LED-display, 
aquaStop, A1)/A/B 

WT 48Y773FG

€ 1.249,99*

iQ800, condensatie met warmte-
pomp, 9 kg, TFT-display, afvoerset, 
selfCleaning condenser, LED-trommel-
verlichting, A+++1)

WM 14T362FG

€ 729,99*

iQ500, 8 kg, 1400 tr/min, 
iQdrive, LED-display, varioSpeed, 
A+++1) -30% /B

WM 16W562FG

€ 949,99*

iQ700, 9 kg, 1600 tr/min, iQdrive, 
LED-display met ecoInfo, antivlekken, 
varioSpeed, A+++1) -30% /A

WM 16Y742FG

€ 999,99*

iQ800, 9 kg, 1600 tr/min, iQdrive, 
TFT-display met ecoInfo,  antivlekken, 
varioSpeed, aquaStop, A+++1) -30% /A 

WT 45M2B1FG

€ 849,99*

iQ300, condensatie met warmte-
pomp, 8 kg, LED-display, selfCleaning 
condenser, A++1)

WT 7U460FG

€ 949,99*

iQ500, condensatie met warmte-
pomp, 9 kg, multiTouch LED-display, 
selfCleaning condenser, LED-trommel-
verlichting, A++1)

WT 45N202FG

€ 599,99*

iQ300, luchtcondensatie, 8 kg, 
LED-display, B

WT 45RV01FG

€ 799,99*

iQ300, condensatie met warmte-
pomp, 7 kg, LED-display, easyClean 
condenser, gegalvaniseerde trommel, 
A++1)



Vrijstaande
vaatwassers

€ 629,99 
- 

€ 1.049,99

Inbouw-
vaatwassers

€ 879,99 
- 

€ 1.189,99

Vaatwassers

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/04/2019 (vrijstaand) en op 01/03/2019 (inbouw). BTW en Recupelbijdrage inbegrepen.  –  1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 

SN 235W01JE

€ 629,99*

iQ300, 5 programma’s, 3 speciale 
functies, 9,5 liter, starttijduitstel, 
46 dB, varioFlex-korven, rackMatic, 
wit, A++1) /A

SN 636X00IE

€ 879,99*

iQ300, 6 programma’s, 2 speciale 
functies, 9,5 liter, starttijduitstel, 
46 dB, infoLight blauw, varioFlex-
korven, rackMatic, A++1) /A

SN 536S00IE

€ 879,99*

iQ300, 6 programma’s, 2 speciale 
functies, 9,5 liter, starttijduitstel, 
46 dB, varioFlex-korven, rackMatic, 
inox, A++1) /A

SN 636X03ME

€ 979,99*

iQ300, 6 programma’s, 3 speciale 
functies, 9,5 liter, starttijduitstel, 
44 dB, infoLight blauw, varioFlex-
korven, vario-lade, rackMatic, 
A++1) /A

SN 236I00NE

€ 789,99*

iQ300, 6 programma’s, 3 speciale 
functies, 6,7 liter, starttijduitstel, 
44 dB, varioFlex-korven, vario-lade, 
rackMatic, inox / inoxLook, A++1) /A

SN 278I36TE

€ 1.049,99*

iQ700, Home Connect, 8 programma’s, 
5 speciale functies, Zeolith, 7,5 liter, 
starttijduitstel, 42 dB, varioFlexPro-
korven, varioPro-lade, rackMatic, 
TFT-kleurendisplay, emotionLight,
inox / inoxLook, A+++1) /A

SN 558S06TE

€ 1.189,99*

iQ500, Home Connect, 8 programma’s, 
4 speciale functies, Zeolith, 9,5 liter, 
starttijduitstel, 42 dB, varioFlexPro-
korven, varioPro-lade, rackMatic, 
TFT-kleurendisplay, A+++1) /A

SN 658X03TE

€ 1.139,99*

iQ500, 8 programma’s, 4 speciale 
functies, Zeolith, 9,5 liter, 
starttijduitstel, 42 dB, timeLight, 
varioFlexPro-korven, varioPro-lade, 
rackMatic, A+++1) /A



Vrijstaande
combinaties 

combi-bottom 

€ 629,99 
- 

€ 1.079,99

Integreerbare 
ééndeurs-
koelkasten 

€ 779,99 
- 

€ 1.039,99

Combi-bottom koelkasten – Inbouwkoelkasten

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/04/2019 (vrijstaand) en op 01/03/2019 (inbouw). BTW en Recupelbijdrage inbegrepen.  –  1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D. 

KG 36VVW32

€ 629,99*

iQ300, koelkast hyperFresh 215 liter, 
diepvriezer 94 liter 4, lowFrost, 
bigBox, varioZone, LED-verlichting, 
186 x 60 x 65 cm, wit, A++1)

KI 24LX30

€ 779,99*

iQ100, koelkast 183 liter, diepvriezer 
17 liter 4, freshBox, LED-verlich-
ting, mobiele deur, 122,5 cm, A++1)

KG 36NVL35

€ 799,99*

iQ300, koelkast hyperFresh 237 liter, 
diepvriezer 87 liter 4, noFrost, 
varioZone, LED-verlichting,
186 x 60 x 66 cm, inoxLook, A++1)

KI 81RAF30

€ 1.039,99*

iQ500, koelkast hyperFresh plus 
319 liter, extra freshBox, LED-verlich-
ting, vaste deur, 177,5 cm, A++1)

KG 49EVI4A

€ 1.079,99*

iQ300, koelkast hyperFresh 301 liter, 
diepvriezer 112 liter 4, lowFrost, 
bigBox, varioZone, LED-verlichting, 
201 x 70 x 65 cm, inox antiFinger-
print, A+++1)



Vrijstaande
 ééndeurs-
koelkasten

€ 749,99 

Vrijstaande
 diepvries-

kasten

€ 799,99 
- 

€ 1.199,99

Eéndeurskoelkasten – Diepvriezers

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/04/2019. BTW en Recupelbijdrage inbegrepen.  –  1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) Inox antiFingerprint.  

KS 36VVW3P

€ 749,99*

iQ300, koelkast hyperFresh 346 liter, 
elektronica met LED, 186 x 60 x 65 cm,
LED-verlichting, wit, A++1), 
te combineren met GS 36NVW3P

GS 33NVW3P

€ 799,99*

iQ300, diepvriezer 220 liter 4, 
noFrost, elektronica met LED, super- 
vriezen, bigBox, easyAccess zone, 
varioZone, 176 x 60 x 65 cm, wit, A++1), 
te combineren met KS 33VVW3P

GS 36NVI3P

€ 949,99*

iQ300, diepvriezer 242 liter 4, 
noFrost, elektronica met LED, super- 
vriezen, 2 bigBox, easyAccess zone, 
varioZone, 186 x 60 x 65 cm, inox2),
A++1), te combineren met KS 36VVI3P

GS 58NAW35

€ 999,99*

iQ500, diepvriezer 360 liter 4, 
noFrost, digitale elektronica, 
super-vriezen, bigBox, varioZone, 
LED-verlichting, 191 x 70 x 78 cm, 
wit, A++1)

GS 58NAW45

€ 1.199,99*

iQ500, diepvriezer 360 liter 4, 
noFrost, digitale elektronica, super- 
vriezen, bigBox, iceTwister, varioZone, 
LED-verlichting, 191 x 70 x 78 cm, 
wit, A+++1)



KokenFornuizen – Microgolfoven – Ovens – Klein huishoudelektro

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/04/2019 (vrijstaand) en op 01/03/2019 (inbouw). BTW en Recupelbijdrage inbegrepen.  –  1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) Garantie gedurende 2 jaar voor een particulier verbruik van 15.000 koppen.

Fornuizen

€ 669,99 
- 

€ 1.199,99

Vrijstaande 
microgolfoven

€ 199,99

HF 24M541

€ 199,99*

iQ100, 900 W, 5 vermogens, 
cookControl 7, memory- functie, 
inox ruimte (25 liter), glazen draai-
plateau (31,5 cm), inox

HX 9R3AE50

€ 669,99*

iQ300, gaskookplaat en universele 
Plus oven, 7 verwarmingswijzen, 
elektronische klok, thermokoppel, 
ecoClean, LED-display, inox, A1)

HL 9S5A340

€ 1.199,99*

iQ500, vitrokeramische inductie-
kookplaat, Mono touchSlider sensor-
bediening, universeel Plus oven, 
7 verwarmingswijzen, cookControl 10, 
elektronische klok, ecoClean, witte 
LCD-display, softClose, zwart, A1)

Inbouwovens

€ 719,99 
- 

€ 879,99

HB 537ABS0

€ 719,99*

iQ500, multifunctionele oven 60 cm, 
7 verwarmingswijzen, ecoClean, 
cookControl 10, halogeenverlichting, 
lightControl draaiknoppen, witte 
LCD-display, inox, A1)

HB 578ABS0

€ 879,99*

iQ500, multifunctionele oven 60 cm, 
9 verwarmingswijzen, activeClean - 
pyrolytische reiniging, cookControl 30, 
halogeenverlichting, lightControl 
draaiknoppen, witte LCD-display, 
inox, A1)

Espresso- 
automaat

€ 669,99 

TI 305206RW

€ 669,99*

Volautomatische espressomachine 
EQ.3 s500, 1300 W, 15 bar, 1,4 liter 
waterreservoir, sensoFlow system, 
coffeeDirect, oneTouch Function, 
milkPerfect, display met 2 tekst-
lijnen – Garantie 15.000 kopjes2) 



Kookplaten – Dampkappen

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage inbegrepen.  –  1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E. 

Kookplaten

€ 419,99 
- 

€ 1.059,99

ET 651BF17E

€ 419,99*

iQ300, vitrokeramische highSpeed- 
kookplaat, 60 cm, 4 zones waarvan 
1 variable zone, easyTouch, U-facet

ET 845HH17

€ 639,99*

iQ300, vitrokeramische highSpeed- 
kookplaat, 80 cm, 4 zones waarvan
2 variabele zones en 1 uitbreidbare 
zone, easyTouch, inox kader

EH 845FVB1E

€ 1.059,99*

iQ100, vitrokeramische inductie-
kookplaat, powerInduction, 80 cm, 
5 zones, Mono touchSlider, inox 
kader

Onderbouw- 
dampkap

€ 209,99

LU 63LCC20

€ 209,99*

iQ300, onderbouwbare, 60 cm, 
3 vermogensstanden, 350 m³/u, 
58 db(A), LED-verlichting, wit, D1)

Decoratieve 
dampkap

€ 799,99

LC 97BCP50

€ 799,99*

iQ500, decoratieve wanddamkap, 
90 cm, 5 vermogensstanden, 430 m³/u / 
intensiefstand 690 m³/u, 43 db(A), 
iQdrive, touchControl en LED-aan-
duiding, LED-verlichting, softLight en 
dimfunctie, inox, A1)
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