SIEMENS

prezentuje

Kreatywne gotowanie wymaga finezji i zaangaīowania. Nie musisz jednak
poğwiċcaý na to caâej swojej energii i czasu. Piekarniki i pâyty marki
Siemens pomogĆ Ci uzyskaý bez trudu doskonaâe efekty za kaīdym razem. Nasze najnowsze urzĆdzenia reprezentujĆ nie tylko rozwiĆzania techniczne na najwyīszym poziomie. Przemyğlana technologia poparta jest
ekskluzywnĆ stylistykĆ i materiaâami wysokiej jakoğci, które wzbudzajĆ podziw i zachċcajĆ do dotkniċcia. Automatyczne pieczenie z funkcjĆ
cookControl oznacza, īe piekarnik dopilnuje wszystkiego za Ciebie!
Elektronika zadba o kaīdĆ potrawċ: wystarczy wybraý odpowiedni program, a piekarnik sam zatroszczy siċ, aby nasze ulubione potrawy zostaây
perfekcyjnie upieczone. Elektronika oferuje do 70 programów umoīliwiajĆcych uzyskanie idealnego efektu dla wszelkich daĕ. Obsâuga jest dziecinnie prosta: naleīy wybraý program, podaý wagċ oraz inne wâağciwoğci potrawy (np. ğrednio lub sâabo wypieczona), a wszystkie pozostaâe zadania przejmie nasz piekarnik.

compact45
Tak powinna wyglĆdaý kuchnia w nowoczesnym domu! UrzĆdzenia z linii compact45
majĆ niepowtarzalny styl i oferujĆ technologiċ z najwyīszej póâki. SĆ szybkie i wysoce
zautomatyzowane – to doskonaâe wyjğcie dla aktywnych, īyjĆcych w poğpiechu miâoğników domowej kuchni. Dziċki kompaktowym wymiarom (45 cm wysokoğci) zmieszczĆ
siċ w niewielkiej przestrzeni, a najlepiej funkcjonujĆ zestawione w wygodny ciĆg. Linia
compact45 nie koĕczy siċ na piekarnikach – kompaktowy ekspres zaparzy wyğmienitĆ
kawċ, do dyspozycji jest teī nowoczesna zmywarka, która bâyskawicznie umyje naczynia po posiâku. W naszych piekarnikach kompaktowych szybko i komfortowo przygotujesz smaczny gorĆcy posiâek.
Jeğli preferujesz zdrowe i lekkie, beztâuszczowe gotowanie – radzimy skorzystaý z piekarnika parowego z tej linii. Uzupeânienie serii compact45 stanowiĆ praktyczne szuflady
do podgrzewania naczyĕ i potraw. Korzystanie z naszych kompaktów to prawdziwa
przyjemnoğý, bċdĆ teī ozdobĆ kaīdej kuchni – wystarczy spojrzeý na elegancjċ ponadczasowego designu i jakoğý uīytych materiaâów.
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Indukcja – metalDesign
Jasny punkt w Twojej kuchni: pâyta indukcyjna metalDesign. Prezentujemy najnowszy typ ceramicznej pâyty indukcyjnej metalDesign,
wyraĩnie wyróīniajĆcy siċ wğród naszych innych, klasycznych modeli. Projektanci potraktowali odmiennie pâaszczyznċ pâyty: zrezygnowali z klasycznej czerni, proponujĆc nowĆ jakoğý wizualnĆ. Pâyta
lğni jasnym blaskiem metalicznej powierzchni i oferuje 4 indukcyjne
pola grzewcze oraz strefċ podtrzymujĆcĆ ciepâo. NowĆ estetykċ podkreğla oszczċdny panel ze sterowaniem touchSlider. Dostċpne sĆ
dwie wersje pâyty metalDesign: o szerokoğci 60 i 80 cm.
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Zmywarki
Dopasowane do kaīdej koncepcji zabudowy.
Perfekcyjna realizacja kuchni Twoich marzeĕ bywa ograniczana standardami dostċpnego sprzċtu do zabudowy. Dlatego Siemens postanowiâ stworzyý urzĆdzenia, które wykraczĆ poza te standardy, caâkowicie
integrujĆc siċ z Twoimi īyczeniami i potrzebami. W ten sposób powstaây nasze moduâowe zmywarki do zabudowy. Moīesz zainstalowaý je
wszċdzie: usytuowane na pewnej wysokoğci pozwolĆ na wygodniejszy
zaâadunek, ale sprawdzĆ siċ teī doskonale w kaīdej innej konfiguracji.
Ich design jest równie wyjĆtkowy, jak wydajnoğý: w rekordowym czasie
pozmywajĆ i wysuszĆ osiem kompletów naczyĕ – tak samo oszczċdnie i sprawnie jak duīe zmywarki speedMatic marki Siemens. SĆ piċkne, elastyczne i efektywne – najbliīej ideaâu, o jakim marzysz.

Ten sam styl i system: okap z ligthControl stworzono po to,
aby maksymalnie uâatwiý kaīdĆ czynnoğý wykonywanĆ
w poğpiechu podczas gotowania. Takīe w przypadku
okapów Siemens zastosowaliğmy sterowanie intuicyjne.
Za pomocĆ systemu lightControl od razu zyskasz peânĆ kontrolċ nad atmosferĆ w kuchni, gdyī panel sterowania naszego
nowego okapu proponuje rozwiĆzania analogiczne do innych
urzĆdzeĕ marki Siemens. Przejrzysty wyğwietlacz tekstowy
LCD i przyciski otoczone niebieskim ğwiatâem na pierwszy rzut
oka pokazujĆ, które funkcje sĆ aktualnie aktywne. W uâamku
sekundy porzĆdkujesz swojĆ wiedzċ o parametrach ustawieĕ,
aby spokojnie oddaý siċ sztuce gotowania.

Châodziarko-zamraīarki coolConcept
UrzĆdzenia do zabudowy coolConcept oferujĆ zupeânie nowĆ koncepcjċ przechowywania īywnoğci, gwarantujĆc peânĆ satysfakcjċ z uīytkowania kaīdego modelu.
Wszystkie wyróīniajĆ siċ nie tylko wiċkszĆ pojemnoğciĆ i lepszym wyposaīeniem
wnċtrz, ale teī oszczċdnĆ i ekologicznĆ eksploatacjĆ. Innowacyjna technologia i inteligentne wykorzystanie powierzchni sprawiây, īe mogliğmy osiĆgnĆý jeszcze wiċkszĆ
skutecznoğý châodzenia oraz zapewniý przechowywanie wiċkszej iloğci produktów.
Wydajny obieg châodzenia oraz nowoczesna elektronika dbajĆ o jak najniīsze zuīycie energii, a nowe usytuowanie kompresora znacznie powiċkszyâo przestrzeĕ uīytkowĆ. WybierajĆc odpowiednie modele, tworzĆce spójny, nowatorski system châodzĆcy coolConcept, moīesz skomponowaý zestaw idealnie speâniajĆcy Twoje potrzeby. Pozostaje tylko dobranie frontów, które najlepiej bċdĆ pasowaý do Twojej kuchni.

A D R E S F I R M Y:
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