
Privítajte budúcnosť. Objavte, ako inteligentná domácnosť zmení 
váš každodenný život - vďaka spotrebičom Siemens a aplikácii 
Home Connect.
siemens-home.bsh-group.com/sk

Zoznámte sa s budúcnosťou.

Siemens domáce spotrebiče

Svet plný možností.    
Pripojený k vášmu domovu.

Ovládajte svoje
spotrebiče na
diaľku.



Svet technologických inovácií postupuje neustále vpred.
Spotrebiče sa stále viac prepájajú a sú oveľa
inteligentnejšie. Domáce spotrebiče Siemens pripojené
k wi-fi môžeme už v súčasnosti ovládať prostredníctvom
aplikácie Home Connect. Teraz však táto technológia
dokáže prepojiť vaše spotrebiče s rôznymi partnermi
a premeniť tak domácnosť na inteligentný domov.

Objavte, ako prepojené domáce spotrebiče rozširujú
možnosti využitia a obohatia množstvo aspektov
každodenného života. Otvorte sa inovatívnemu životnému
štýlu a dovoľte budúcnosti vstúpiť do vášho domova.

Spoznajte netušené možnosti spotrebičov s Home Connect.
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Vaše spotrebiče na
dosah. Odkiaľkoľvek. 
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Spojte sa s novým svetom. Pomocou inteligentných spotrebičov.
Akonáhle je večera upečená, začne hrať vaša obľúbená hudba. Keď sa rúra na pečenie dostatočne
predhreje, zmení sa farba osvetlenia alebo dostanete oznámenie, keď sú dvierka mrazničky príliš dlho
otvorené. To všetko je možné s aplikáciou IFTTT a aktiváciou pripojených “Applets”. Vytvorte si vlastnú
kombináciu s celkom inými spotrebičmi a službami alebo si vyberte zo širokej ponuky už hotových “Applets”.
Vyskúšajte nekonečné možnosti dôvtipnej spolupráce medzi aplikáciami Home Connect a IFTTT.

Zvýšte hlas. Znížte námahu.
Alexa ponúka širokú škálu nových možností pre domáce spotrebiče s technológiou Home Connect. Dokážete
tak napríklad skontrolovať stav prania svojej bielizne, predhriať rúru na pečenie alebo si pripraviť kávu
jediným slovom. Čaká vás celkom nový svet plný vzrušujúcich možností. Stačí len osloviť Alexu. 



Komunikujte so svojimi spotrebičmi Siemens celkom novým spôsobom a objavujte
všetky možnosti, ktoré vás priblížia o ďalší krok k budúcnosti. Objavte fascinujúce
možnosti na siemens-home.bsh-group.com/sk

Inteligentné spotrebiče 
pre inteligentný život.

Vzdialená kontrola spotrebiča.

Užite si spotrebiče, ktoré môžete sledovať odkiaľkoľvek. 
Prostredníctvom aplikácie Home Connect vždy presne viete, 
čo práve spotrebič robí. Nemusíte teda napríklad opakovane 
kontrolovať práčku, či už doprala.

Vzdialená správa spotrebičov.

Aplikácia Home Connect vám umožní jednoducho voliť 
programy a nastavenie vašich spotrebičov presne tak, ako 
potrebujete. Nech už ste kdekoľvek a kedykoľvek sa vám 
zachce.

Vzdialená diagnostika*.

Diagnostika a servis môžu byť jednoduché a rýchle. Zavola-
jte infolinku Home Connect a dohovorte si termín pre 
vzdialenú diagnostiku. S vaším povolením získa zákaznícky 
servis online prístup k vašim domácim spotrebičom Sie-
mens s wi-fi pripojením a môže tak rýchlo odhaliť príčinu 
akéhokoľvek problému a navrhnúť ďalší postup. 
 

*Funkcia bude dostupná v priebehu roku 2019.

Vyskúšajte si aplikáciu Home Connect

54



recipeWorld

Varenie na profesionálnej úrovni nebolo nikdy jednoduchšie a zábavnejšie. Preskúmajte 
obrovské množstvo receptov priamo v aplikácii Home Connect. Vyberte si svoj obľúbený 
pokrm, vygenerujte si zoznam potrebných surovín a jediným kliknutím pošlete ideálne 
nastavenie priamo do rúry.

Ovládnite svoju kuchyňu. 
Odkiaľkoľvek.
S intuitívnou aplikáciou Home Connect budete môcť sledovať a ovládať nastavenie
svojej varnej dosky, rúry i odsávača pár. Napríklad pohodlne nastaviť stupeň výkonu
odsávania alebo čas oneskoreného vypnutia, nech už ste kdekoľvek.

cookConnect System

Pomocou tejto funkcie je možné veľmi pohodlne nastavovať a regulovať odsávač pár 
priamo z varnej dosky. Napríklad upravovať silu odsávania alebo osvetlenie.

emotionLight Pro

Vďaka aplikácii Home Connect si môžete pohodlne zmeniť farbu podsvietenia 
odsávača priamo v aplikácii. Okrem základných farieb, ktoré sú k dispozícii priamo na 
spotrebiči, môžete v aplikácii vyberať z ďalších viac ako 250 farebných odtieňov. 
Vytvorte si jedinečnú atmosféru presne podľa svojich predstáv alebo aktuálnej nálady.

Ukazovateľ nasýtenia filtra

Aplikácia Home Connect umožňuje pohodlnú kontrolu stavu tukových a uhlíkových 
filtrov. Automaticky pripomenie, kedy ich bude potrebné vyčistiť, vymeniť alebo 
regenerovať, aby bol výkon odsávača počas celej doby jeho životnosti maximálny.

 
emotionLight
Pro

Filter 
Saturation

 
cookConnect
system

recipeWorld
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Naskenujte QR kód telefónom alebo tabletom a pozrite si

ponuku zabudovateľných rúr, varných dosák a odsávačov pár
s funkciou Home Connect online!



Nahliadnite do chladničky.
Zatiaľ čo dobývate svet.
Nové chladničky Siemens môžu ponúknuť oveľa viac ako len čerstvosť potravín, atraktívny dizajn 
a nízku spotrebu energie. Pomocou aplikácie Home Connect sa môžete k svojej chladničke 
pripojiť kdekoľvek a kedykoľvek.

Kamera v chladničke

Vďaka dvom integrovaným kamerám sa môžete kedykoľvek pozrieť 
dovnútra chladničky a pohodlne si skontrolovať jej obsah. Keď vám 
napadne skvelý recept na večeru, môžete si počas niekoľkých sekúnd 
overiť, či máte všetky suroviny doma.

Smart Storage Guide

Rôzne potraviny potrebujú rôzne podmienky skladovania, aby 
vydržali čo najdlhšie čerstvé. V aplikácii Home Connect nielen 
skontrolujete aktuálny obsah chladničky, ale vďaka funkcii Smart 
Storage Guide tiež na hotovej fotografii na prvý pohľad uvidíte,  
či máte potraviny uložené na správnom mieste alebo to, že do 
chladničky vôbec nepatria. Aplikácia vám navyše odporučí recepty 
pre potraviny, ktoré v chladničke práve máte.

Camera 
in the fridge

Smart 
Storage Guide
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Naskenujte QR kód telefónom alebo tabletom

a pozrite si ponuku chladničiek s funkciou Home
Connect online!



Easy Start

Easy Start je funkcia, ktorá vám pomôže nájsť optimálny program práčky alebo 
sušičky. Stačí odpovedať na niekoľko jednoduchých otázok a aplikácia Home Connect 
sama odporučí najvhodnejšie nastavenia, ktoré jednoducho odošlete do spotrebiča.

flexStart

Pokiaľ používate systém hospodárenia s energiou na báze technológie EEBUS 
(napríklad SMA Sunny Home Manager), môžete teraz riadiť svoje domáce povinnosti 
oveľa elegantnejšie a s úsporou - s práčkami a sušičkami Siemens pripojenými k wi-fi 
a systému Home Connect. Nastavte čas najneskoršieho ukončenia vami 
požadovaného programu a aktivujte funkciu flexStart pohodlne a odkiaľkoľvek 
prostredníctvom aplikácie Home Connect. Práčka sa automaticky spustí v 
najvhodnejšej chvíli v rámci stanoveného časového rámca a s použitím 
najhospodárnejšieho zdroja energie.

Vzdialená kontrola spotrebiča

Práčka a sušička, ktoré môžete sledovať odkiaľkoľvek, vám poskytnú veľa pohodlia. 
Prostredníctvom aplikácie Home Connect vždy presne viete, či je bielizeň už 
vypratá alebo vysušená alebo nie. Nemusíte teda spotrebič chodiť stále 
kontrolovať, či ešte beží. A akonáhle je bielizeň vypratá alebo vysušená, práčka 
alebo sušička vám pošle správu.

Zjednodušte si pranie.
Ušetrite si prácu.
Spotrebiče Siemens s pripojením k wi-fi a aplikáciou Home Connect za vás nedokážu
bielizeň roztriediť a vložiť do bubna, ale poskytnú vám vzrušujúce funkcie pre väčšiu
flexibilitu pri praní a sušení bielizne.

easyStart

flexStart
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Naskenujte QR kód telefónom alebo tabletom a pozrite si

ponuku práčok a sušičiek s funkciou Home Connect online!



flexStart

Pokiaľ používate systém hospodárenia s energiou na báze technológie EEBUS (napr. SMA 
Sunny Home Manager), môžete teraz riadiť svoje domáce povinnosti oveľa elegantnejšie a s 
úsporou - s umývačkami Siemens a aplikáciou Home Connect. Nastavte čas najneskoršieho 
ukončenia vami požadovaného programu a aktivujte funkciu flexStart pohodlne a 
odkiaľkoľvek prostredníctvom aplikácie Home Connect. Vaša umývačka sa automaticky spustí 
v najvhodnejšom čase počas stanoveného časového rámca a s použitím najhospodárnejšieho 
zdroja energie.

Easy Start

Díky nabídce Easy Start je obsluha myčky nádobí tak jednoduchá, jako nikdy předtím. Jediné, 
co musíte udělat je zodpovědět v aplikaci několik snadných otázek týkajících se mytí a 
použitého nádobí. Následně vám bude doporučen program, které můžete vzdáleně spustit 
prostřednictvím aplikace.

Počítadlo tabliet

Automatické počítanie zásoby tabliet vám zaistí viac pohodlia a pokoja: stačí si pri nákupe 
nového balenia tabliet urobiť poznámku v aplikácii Home Connect. Budete tak mať počet 
ostávajúcich tabliet vždy pod kontrolou, nech už ste kdekoľvek, prostredníctvom vášho inteli-
gentného telefónu. Akonáhle sa začnú tablety míňať, aplikácia Home Connect vám zašle 
upozornenie s pripomienkou, že je potrebné doplniť zásoby.

Umývajte riad doma.  
Zatiaľ čo jete v reštaurácii.
Na svete je veľa vecí, ktoré sú oveľa zábavnejšie ako umývanie riadu. Umývačky riadu Siemens
a aplikácia Home Connect vám umožnia umývať riad, zatiaľ čo sa venujete niečomu úplne inému.

easyStarteasyStart

flexStartflexStart

Tab ZählerTab Counter
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Naskenujte QR kód telefónom alebo tabletom a pozrite si

ponuku umývačiek s funkciou Home Connect online!

Počítadlo 
tabliet
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coffeeWorld

Ponúka pestrý výber medzinárodných kávových špecialít exkluzívne  
v aplikácii Home Connect. Vyberte si svoju obľúbenú a pošlite si ju 
priamo do kávovaru. Jedným dotykom tak máte k dispozícii celý svet 
kávy.

coffeePlaylist

Prekvapte a rozmaznajte svojich hostí. Prostredníctvom aplikácie 
Home Connect môžete jednoducho prijať viac objednávok rôznych 
variantov kávových nápojov a vzdialene ich preniesť priamo do  
kávovaru. Ten potom bude pripravovať jeden nápoj za druhým.  
Nikdy nebolo jednoduchšie stať sa dokonalým hostiteľom.

coffee Recipes

Káva je nenahraditeľnou súčasťou mnohých obľúbených pokrmov, 
nápojov alebo dezertov, ako je napríklad espresso crème brûlée.  
S technológiou Home Connect na ne bude váš spotrebič dokonale 
pripravený. Stačí si jednoducho vybrať zo širokej ponuky rôznych 
receptov a vzdialene spustiť prípravu kávových variantov.

Vychutnávajte si bohatý 
svet kávy.
S plnoautomatickými kávovarmi Siemens s aplikáciou Home Connect objavíte celý svet 
skvelej kávy a pestrú škálu vzdialene ovládateľných funkcií.

Naskenujte QR kód telefónom alebo tabletom

a pozrite si ponuku kávovarov s funkciou Home
Connect online!



Objavte ešte viac.

Aby ste zistili všetko o úžasných možnostiach, ktoré  
ponúkajú domáce spotrebiče Siemens s technológiou 
Home Connect, navštívte:    
 siemens-home.bsh-group.com/sk

Skupina BSH je držiteľom licencie k ochrannej známke Siemens AG.

Pre používanie Home Connect je potrebné vytvoriť si užívateľský 

účet a registrovať sa na Home Connect GmbH.

Home Connect je služba poskytovaná firmou Home Connect GmbH.

Obrázky sú iba ilustračné a nemusia zodpovedať sortimentu v SR.

Technické zmeny sú vyhradené.


