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Afla¤›daki bölge müdürlüklerinden Siemens Yetkili Sat›c›lar›n›n
adreslerini ve telefon numaralar›n› ö¤renebilirsiniz.
MARMARA / TRAKYA / SAMSUN Tel: (0216) 528 90 00 (pbx)
‹ZM‹R Tel: (0232) 464 67 00 (3 hat)
ANKARA Tel: (0312) 266 13 35 ADANA Tel: (0322) 456 12 91 (5 hat)

www.siemensevaletleri.com

Siemens Ça¤r› Yönetim Merkezi: 444 66 88

Her kumafl›n ütüsü:
Siemens 2008-2009 Ütü Koleksiyonu.

Gelecek evinizde.
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Tarihçe
1903 Eski flirket ismi “Siemens & Halske“ olan
Siemens elektrikli ütü üretmeye bafll›yor.
1920 Siemens ütüler 300 Watt güce ulafl›yor.
Bugünkü torunlar›ysa neredeyse 9 kat› daha güçlü.
Hem de 8 kat daha az enerji harc›yorlar.

Siemens, tam 105 y›ld›r
ütü teknolojisi gelifltirip
ütü iflini sizin için
kolaylaflt›rmaya çal›fl›yor.
Bu as›rl›k tecrübe gelifltirdi¤i
ak›ll› çözümlerle
kumafllar›n›z› koruyor ve size
en konforlu ütüyü sunuyor.
Teknolojisiyle ç›¤›r açan
buharl› ütüler ve buharl› ütü
istasyon sistemleri gelifltiriyor.
Bugün gelinen noktay› daha net
görmeniz için size en iyi
ütülerimizden ve
özelliklerinden
biraz bahsedelim.

1951 Yeni ç›kan sentetik kumafllar›n ütülenebilmesi için
Siemens otomatik ütüyü gelifltiriyor.
1972 Siemens ütülerinin tabanlar›, çizilmeye karfl› dayan›kl›
olmalar› ve optimum ›s› da¤›l›m› için özel gelifltirilmifl
bir teflonla kaplan›yor. Böylece, ütü yapmak daha da
kolaylafl›yor.
2002 Moda her gün yeni ve daha çok bak›m isteyen
kumafllarla ütüleri zorluyor. Siemens ilk olarak
airSystem teknolojisini gelifltirip kumafllara
zarar vermeden daha güvenli ütüleme sa¤l›yor.
2003 “Secure” güvenli otomatik kapanma sistemiyle
ütülemek art›k daha güvenli hale geliyor.
2003 Siemens ilk ful otomatik ütüleme robotunu
-Dressman- icat ediyor.
2004 Dünyan›n MotorSteam özelli¤ine sahip
ilk kompakt buhar istasyonu, içinde bulunan
buhar motoru sayesinde buhar gücünü
en son damlas›na kadar hep en güçlü seviyede
tutmay› baflar›yor.
2006 Dünyan›n ilk otomatik ›s› ayar›na sahip elektronik
“autoTemperature” özellikli ütüsü Siemens taraf›ndan
piyasaya sürülüyor.
2007 Kirece karfl› 4 kat daha dayan›kl› 4antiCalc sistemi
sayesinde hem çamafl›rlar hem de ütünüz art›k
kirece karfl› maksimum derecede korunuyor.
2008 Siemens multiDirection ütülerin özel taban tasar›m›
sayesinde art›k 4 yöne do¤ru ütülemeyi mümkün hale
getiriyor.

utu_brosur_orijinal.fh11 9/4/08 11:46 AM Page 3

Her kumafl›n ütüsü.
Siemens'in
en yeni keflifleri
Titanyum-glissée taban:
Eflsiz bir kayganl›k ve sa¤laml›k için gelifltirilmifl yeni titanyumglissée tabanlar›n fark› her kumaflta kolayl›kla fark ediliyor.
Yeni ütü serimiz bu etkiyi hiç kuflkusuz çok sert ve s›rad›fl›
seramik kaplamas›na borçlu. Özel kaplamas› sayesinde
dü¤meler, fermuarlar ve benzeri aksesuarlar taraf›ndan
çizilmeyen titanyum-glissée taban, üzerine bulaflan kirleri de
an›nda at›yor. Taban›n üzerinde su lekelerinin oluflmas›
imkâns›z. Is› ve buhar da¤›l›m›ysa tek kelimeyle mükemmel.

Siemens S5 serisi “Auto” fonksiyonlu ütü:
Bu “Auto” fonksiyonu sayesinde, her kumafl tipine uygun
bir ›s› sabitlenebiliyor, ister ipek ister keten kumafl› ayn› ›s›da,
kumafllara hiçbir zarar vermeden ütüleyebiliyor. Sensörlü
›s› ayar›n› “auto” konumuna getirdi¤inizde istedi¤iniz her
kumafl› ayn› ayarda ütüleyip yanl›fl ›s› ayar›ndan kaynaklanan
kumafl hasarlar›n›n önüne geçebiliyorsunuz. Kumafl› yakma
riskini azaltan yeni ütümüz sayesinde, kullan›m hatalar›
en aza iniyor. “Auto” fonksiyonunda afl›r› ›s›nmayan ve
so¤umayan ütü, arzu etti¤iniz takdirde manuel olarak da
ayarlanabiliyor ve kumafl›n›za en uygun 3 farkl› ›s› ayar›nda
(yüksek, orta, düflük) en iyi performans› sergiliyor.

multiDirection
(4 yöne do¤ru ütüleme):
Öne, arkaya ve yana do¤ru ütüleme özelli¤iyle her yöne
hareket özgürlü¤ü sa¤layan çok yönlü ütü taban› sayesinde,
ütü kat kat daha kolay ve çabuk yap›l›yor. Dayan›kl› ve kaygan
titanyum-glissée seramik kaplamal› taban, çamafl›r›n üzerinde
rahatça gezinmenizi sa¤layarak en k›sa yoldan en iyi sonucu
sunuyor.
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Siemens'in
en yeni keflifleri
dripStop (damlama emniyeti):
Su damlama emniyeti sayesinde, hassas kumafllar›n›z› düflük
›s› ayarlar›nda bile ütülerken çamafl›rlar›n›zda istenmeyen su
lekeleri oluflmaz. Çünkü bu teknoloji sayesinde, düflük ›s›
ayarlar›nda ütü taban›ndan su s›zmaz.

Otomatik kapanma sistemi:
Otomatik kapanma özelli¤ine sahip ütülerimiz, taban›n
üzerinde 30 saniye hareketsiz b›rak›l›rsa ya da herhangi bir
yöne devrilirse 8 dakika sonra otomatik olarak elektri¤ini
kesip kendi kendine kapan›yor. Böylece, hem güvenli¤inizi
sa¤l›yor hem de elektrik tasarrufuna katk›da bulunuyor.
Ütünüz acil durumlarda bile so¤ukkanl›l›¤›n› yitirmiyor ve
afl›r› ›s›nmaya ya da yang›na karfl› sizi ve sevdiklerinizi koruma
alt›na al›yor.

Yeni pratik su dolum mekanizmas›:
Yeni ütülerimizin arka k›sm›nda bulunan su haznesi kapa¤›
sayesinde, ütünüzün su haznesini birkaç saniye içinde
rahatl›kla doldurabilirsiniz. Hem de yere bir damla bile
dökmeden, s›çratmadan.

MotorSteam: Sürekli buhar
MotorSteam fonksiyonu sayesinde, kompakt buhar istasyonu
ütülerimiz 70 g/dk ve 150 g/dk buhar› sabit tutuyor, tank›ndaki
su bitene kadar ayn› performans› koruyor. Kompakt buhar
istasyonlu ütülerimiz, yaln›zca buhar istasyonlar›nda bulunan
bu özelli¤i kompakt ütü boyutuna tafl›yor. Küçük bir motor,
su tank›ndan sürekli buhar bölmesine su tafl›yor ve yüksek
performansl› buhar üretiliyor. Ütünün tutama¤›nda bulunan
özel buhar tuflu sayesinde, buhar ç›k›fl›n› kontrol edebilir ve
kompakt buhar istasyonunuzun “buhar gücünden”
son zerresine kadar yararlanabilirsiniz.
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Buharl› ütüler

TS 11120 Gümüfl / Gece mavisi
Kompakt buhar istasyonu

TB 66450 Beyaz / Gece mavisi
Slider S5 “Auto” fonksiyonlu ütü

TB 66410 Beyaz
multiDirection Slider S5

TB 46135 Beyaz / Kivi yeflili
TB 46120 Beyaz / Gece mavisi
multiDirection Slider S3 Secure multiDirection Slider S3

• Güç: 2400 W maks.
• Titanyum-glissée taban: 3 aflamal› buhar
düzeni ve özel buhar kanal› tasar›m›yla
ideal buhar da¤›l›m› sa¤layan özel taban.
Ayr›ca, titanyum-glissée taban mükemmel
kayganl›kla ütüyü kolaylaflt›r›r, dayan›kl›
yüzeyi sayesinde cihaz ömrünü uzat›r.
• MotorSteam: Cihaz›n kesintisiz buhar
verebilmesini sa¤layan motor enjeksiyon
sistemi sayesinde, dikey ve yatay
konumda dakikada 45 gram buhar
salg›lama özelli¤i
• Sabit buhar ç›k›fl›: 45 g/dk
• fiok buhar ç›k›fl›: 120 g/dk
• Ayarlanabilir buhar miktar›
• 4antiCalc: Kendi kendini temizleme, calc'n
clean sistemi, entegre anti kireç kartuflu ve
kireç ar›nd›rma solüsyonu sayesinde ütünüzü
kireçten koruman›n 4 kat etkili çözümü
• "Secure" güvenli otomatik kapanma
sistemi sayesinde, ütü belli bir süre
hareketsiz b›rak›ld›¤›nda otomatik olarak
elektri¤ini keser ve kapan›r
• Damlama emniyeti
• Kademesiz ›s› ayar›
• Tutamakta ve ›s› ayar dü¤mesinde yumuflak
temas hissi veren "softTouch" malzeme
• 2,5 m uzunlu¤unda çal›flma kablosu
• Kolay doldurulabilen 400 ml kapasiteli
fleffaf su tank›
• Buharl› ve kuru ütüleme
• Nemlendirici sprey düzeni
• Su doldurma kab›
• Ekstra aksesuar: Kireç ar›nd›rma solüsyonu
(TZ11001)

• Güç: 2400 W maks.
• Titanyum-glissée taban: 3 aflamal› buhar
düzeni ve özel buhar kanal› tasar›m›yla
ideal buhar da¤›l›m›. Çamafl›r üzerinde
mükemmel kayganl›k sa¤layan Siemens'e
özel titanyum-glissée taban. Üstelik
çizilmeye karfl› son derece dayan›kl›.
• Sabit ›s› ayar› “AUTO” art› manuel ayarlanabilen
3 ›s› kademesi: Yüksek, orta, düflük
• AUTO ›s› ayar› sayesinde kumafl› yakma riski
olmadan ütüleme imkân›
• Sabit buhar ç›k›fl›: 40 g/dk
• fiok buhar ç›k›fl›: 100 g/dk
• Buhar miktar ayar›
• 3antiCalc özelli¤i: Kendi kendini temizleme,
calc'n clean sistemi ve entegre anti kireç
sistemleri sayesinde kirece karfl› üç kat etkili
koruma
• "Secure" güvenli otomatik kapanma sistemi
sayesinde ütü belli bir süre hareketsiz
b›rak›ld›¤›nda otomatik olarak elektri¤ini
keser ve kapan›r
• Güvenli kullan›m için ›fl›kl› su tank›
• Damlama emniyeti
• 2 m uzunlu¤unda ve rahat hareket etmeyi
sa¤layan esnek eklemli kablo. Klips sistemi
ve dolama yeri sayesinde ütünün
muhafazas›n› kolaylaflt›r›r.
• "softTouch" tutamak
• Dikey konumda buhar ç›k›fl›
• Konfor ve güvenlik sa¤layan dijital diyalog paneli
• Kolay doldurulabilen 300 ml
kapasiteli transparan su tank›
• Arka kapa¤› sayesinde su doldurumunu
damlatmadan, h›zl›, pratik ve kolay bir flekilde
gerçeklefltirebilirsiniz.
• Buharl› ve kuru ütüleme imkân›
• Nemlendirici sprey düzeni

• Güç: 2400 W maks.
• Titanyum-glissée taban: 3 aflamal›
buhar düzeni ve özel buhar
kanal› tasar›m›yla ideal buhar
da¤›l›m›. Çamafl›r üzerinde
mükemmel kayganl›k sa¤layan
Siemens'e özel titanyum-glissée
taban. Üstelik çizilmeye karfl› son
derece dayan›kl›.
• Sabit buhar ç›k›fl›: 40 g/dk
• fiok buhar ç›k›fl›: 100 g/dk
• Dikey konumda buhar ç›k›fl›
• Buhar miktar ayar›
• 2antiCalc özelli¤i: Kendi kendini
temizleme ve calc'n clean sistemi
sayesinde kirece karfl› çift etkili
koruma
• Damlama emniyeti
• Kademesiz ›s› ayar›
• "softTouch" tutamak
• 2 m uzunlu¤unda ve rahat
hareket etmeyi sa¤layan
esnek eklemli tekstil kablo.
Klips sistemi ve dolama yeri
sayesinde ütünün
muhafazas›n› kolaylaflt›r›r.
• Kolay doldurulabilen 300 ml
kapasiteli fleffaf su tank›
• Arka kapa¤› sayesinde su
doldurumunu damlatmadan,
h›zl›, pratik ve kolay bir flekilde
gerçeklefltirebilirsiniz.
• Buharl› ve kuru ütüleme imkân›
• Nemlendirici sprey düzeni

• Güç: 2300 W
• Çok avantajl› titanyum-glissée
taban sayesinde her yöne do¤ru
kusursuz ütüleme imkân›
• Sabit buhar ç›k›fl›: 35 g/dk
• fiok buhar ç›k›fl›: 90 g/dk
• 3 kademeli buhar ayar›
• Dikey konumda buhar ç›k›fl›
• 3antiCalc özelli¤i: Kendi kendini
temizleme, calc'n clean sistemi ve
entegre anti kireç sistemleri
sayesinde kirece karfl› üç kat etkili
koruma
• "Secure" güvenli otomatik kapanma
sistemi sayesinde ütü belli bir süre
hareketsiz b›rak›ld›¤›nda otomatik
olarak elektri¤ini keser ve kapan›r.
• Damlama emniyeti
• Kademesiz ›s› ayar›
• "softTouch" tutamak
• 1,8 m uzunlu¤unda ve rahat hareket
etme imkân› sunan esnek eklemli
tekstil kablo. Klips sistemi ve dolama
yeri sayesinde ütünün muhafazas›n›
kolaylaflt›r›r.
• Kolay doldurulabilen 300 ml
kapasiteli fleffaf su tank›
• Buharl› ve kuru ütüleme imkân›
• Nemlendirici sprey düzeni
• Su doldurma kab›

• Güç: 2300 W
• Çok-yönlü titanyum-glissée taban
sayesinde her yöne kusursuz
ütüleme imkân›
• Sabit buhar ç›k›fl›: 35 g/dk
• fiok buhar ç›k›fl›: 90 g/dk
• 3 kademeli buhar ayar›
• Dikey konumda buhar ç›k›fl›
• 2antiCalc özelli¤i: Kendi kendini
temizleme ve calc'n clean sistemi
sayesinde kirece karfl› çift etkili
koruma
• Damlama emniyeti
• Kademesiz ›s› ayar›
• "softTouch" tutamak
• 1,8 m uzunlu¤unda ve rahat hareket
etme imkân› sunan esnek eklemli
tekstil kablo. Klips sistemi ve dolama
yeri sayesinde ütünün muhafazas›n›
kolaylaflt›r›r.
• Kolay doldurulabilen 300 ml
kapasiteli fleffaf su tank›
• Buharl› ve kuru ütüleme imkân›
• Nemlendirici sprey düzeni
• Su doldurma kab›
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Di¤er ütüler

TJ 10500 Dressman
Siyah/antrasit
• Ba¤lant› de¤eri: 3400 W (16 A)
2150 W (10 A)
• ‹pek, viskon, pamuklu, keten ve di¤er
kumafl türündeki bluz ve gömlekleriniz
için 12 farkl› ütü program›
• Nemli ceketleri kurutmak ve
gerekti¤inde ütünün üzerinden geçmek
için 2 s›cak hava program›
• Ceketlerinizi havaland›rmak için 1 so¤uk
hava program›
• 35-52 (XS-4XL) beden aras› tüm
bedenlerin ütülenmesi için uygundur.
• Dijital zaman göstergesi sayesinde
kurutma ve ütüleme sürecini takip
etme imkân›
• Enerji tasarruf modu: Cihaz 5 dakikadan
daha uzun bir süre kullan›lmazsa otomatik
olarak "stand-by" konumuna geçer.
• Paraflüt kumafl›ndan yap›lm›fl, dayan›kl›
ve fliflerek ütülenecek gömlek, bluz ve
ceketin formunu alabilen ütü mankeni
• Özel yaka tutucu ve manflet gerici

TS 25320 Slider SL25
Buhar istasyonu
• Ba¤lant› de¤eri (total): 2400 W (maks.)
• Ütü: 800 W / Kazan: 1600 W
• Yüksek ve yo¤un buhar ç›k›fl›n› sa¤layan
4,5 bar buhar bas›nç performans›
• Sabit ve dikey buhar miktar›: 100 g /dk
• Sürekli buhar ç›k›fl› miktar›: 100 g /dk
• Is›nma süresi: 2,5 dk
• Ç›kart›labilen 1 lt kapasiteli su tank›:
Sürekli su ilave edebilme özelli¤i sayesinde
kesintisiz ütü yapma imkân›
• "softTouch" tutamak
• Dayan›kl› ve kaygan inox taban
• Kademesiz buhar ayar›
• Ütünün üzerine konuldu¤u platform
ister su tank›n›n üzerine, isterseniz ütü
tahtas›n›n üzerine kolayca yerlefltirilebilir.
• "Su tank› bofl" ve "buhar haz›r"göstergeleri
• 2 metre uzunlu¤unda, çal›flmay›
kolaylaflt›ran buhar kablosu
• Ifl›kl› açma/kapama tuflu
• Buharl› ve kuru ütüleme
• Kolay ve pratik kullan›m için kaymay›
önleyen malzemeye sahip ayaklar
• Güvenlik sistemi
• 2 metre uzunlu¤unda elektrik kablosu ve
kablo saklama özelli¤i

