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Gdy w codziennej bieganinie brakuje nam czasu na chwilê 

dla siebie, coraz wiêcej zale¿y od naszych zautomatyzowanych

pomocników – domowych sprzêtów AGD. Te najnowoczeœniejsze

wyrêczaj¹ nas nie tylko w prostych pracach; podejmuj¹ w naszym

imieniu tak¿e bardziej skomplikowane wyzwania, a nawet...

decyzje! Co to bêdzie za 20 lat?
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... i trochê powy¿ej granicy zamarzania – takie

warunki znajdziemy tylko w lodówce. Nowo-

czesne ch³odziarko-zamra¿arki to urz¹dzenia

wysoce skomplikowane. A poniewa¿ z braku

czasu zakupy robimy coraz rzadziej, za to co-

raz bardziej obfite – coraz wiêcej równie¿ wy-

magamy od lodówek. Potrzebne nam jest

urz¹dzenie do przechowywania ¿ywnoœci

w warunkach optymalnych i komfortowych. 

Nowoczesne technologie spe³niaj¹ te oczeki-

wania z nawi¹zk¹. Obok niewielkich ch³odzia-

rek z jednym agregatem i prost¹ automatyk¹,

idealnych dla kawalera na dorobku, znajdzie-

my urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce ró¿nicowanie

ch³odzenia w obrêbie jednej komory, niewy-

magaj¹ce ¿adnej obs³ugi, przypominaj¹ce

o niedomkniêtych drzwiach, a podczas awarii

pr¹du utrzymuj¹ce temperaturê ch³odnicz¹

nawet przez kilkanaœcie godzin. Gdyby tego

by³o ma³o, niektóre lodówki same zapobiega-

j¹ szronieniu œcianek wewnêtrznych, broni¹

dostêpu drobnoustrojom, przygotowuj¹ lód

w kostkach i zimne napoje, a nawet… infor-

muj¹ o tym, czego nam za chwilê zabraknie!

Wyœwietlacze LCD umieszczone na drzwiach

pozwalaj¹ nie tylko zarz¹dzaæ procesami

ch³odzenia i mro¿enia, ale tak¿e – obejrzeæ

film czy wys³aæ maila. 

Wszystkie te wyrafinowane nowinki znajduj¹

coraz wiêcej amatorów, podobnie jak ogrom-

ne ch³odziarko-zamra¿arki typu side by side

1 Elegancki model side by side z linii Ch³odna 

Elegancja dostêpny jest w dwóch wersjach 

kolorystycznych: Titanum i Platinum Silver; jego

wzornictwo nagrodzono laurem Red Dot Design

Award 2007. Do dyspozycji m.in. dotykowy mini bar,

zapewniaj¹cy szybki i ³atwy dostêp do ulubionych

napojów oraz komora Miracle Zone, daj¹ca mo¿li-

woœæ wyboru optymalnej temperatury, niezale¿nej

od temperatury w g³ównej komorze ch³odziarki. 

O higienê dba antybakteryjny system Biosilver 

wykorzystuj¹cy aseptyczne w³aœciwoœci jonów 

srebra, a tak¿e uszczelka Bioshield zapobiegaj¹ca

przenikaniu do wnêtrza zarodników grzybów 

i bakterii – obie innowacje wyd³u¿aj¹ okres 

przechowywania produktów. Klasa

energetyczna A; cena – ok. 9000 z³

2 Lodówki dla sentymentalnych z nowej linii Vintage;

na zdjêciu widoczne reprezentantki serii Classic 

i Paint. W pierwszej z nich mamy do wyboru 

kolory bia³y, be¿owy i srebrny. Seria Paint oferuje 

paletê 13 najmodniejszych odcieni, wœród nich 

– pudrowy ró¿ i soczyst¹ limonkê. Wszystkie lodówki

wyposa¿one s¹ w system antybakteryjny; pracuj¹

w klasach A+ i A++. Ceny: od ok. 1900 do 2700 z³

(Classic) oraz od ok. 3000 do 4000 z³ (Paint) 

3 Podró¿ w przysz³oœæ. Prostota czystych linii, 

futurystyczny kszta³t i kolor – to cechy zewnêtrzne 

lodówki z kolekcji ORA-ITO. Wnêtrze nie rozczarowu-

je: jego ³¹czna pojemnoœæ to 268 l. Œcianki ch³odziar-

ki, wyposa¿onej m.in. w szufladê do szybkiego

zamra¿ania, chroni pow³oka antybakteryjna. Czas

przechowywania ¿ywnoœci bez zasilania to a¿ 

15 godzin. Klasa energetyczna A+; cena ok. 3400 z³
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– komfortowe, przestronne i nierzadko bardzo

efektowne. A skoro ju¿ o wygl¹dzie mowa –

lodówki wolno stoj¹ce zdobywaj¹ dziœ pole,

odebrane im jakiœ czas temu przez sprzêt

przeznaczony do zabudowy. I nic dziwnego;

w dziedzinie designu producenci konkuruj¹

pomiêdzy sob¹ z tygrysi¹ drapie¿noœci¹,

zatrudniaj¹c œwiatowej s³awy projektantów.

Wzorów, które schodz¹ z ich desek, wrêcz

nie wypada ukrywaæ. Bogactwo stylistyczne

nieograniczone: od nostalgicznych modeli

nawi¹zuj¹cych do lat 60-tych, po awangar-

dowe kszta³ty ubrane w iœcie kosmiczne 

pow³oki.

4

fot. AEG Electrolux

fot. Indesit
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fot. Ardo

4 Komputer w drzwiach lodówki? Tak, i to

z pod³¹czeniem do sieci! Ch³odziarko-zamra-

¿arka Screen Fridge daje niespotykane dot¹d

mo¿liwoœci. Wbudowany czytnik kodów 

kreskowych pozwala skatalogowaæ zapasy

– modu³ elektroniczny sam przypomina, kiedy

i co dokupiæ. Wprowadzaj¹c do pamiêci kom-

putera pe³ne dane produktu, w porê dowiemy

siê, ¿e up³ywa termin jego przydatnoœci. A dziê-

ki internetowi stan zapasów mo¿emy spraw-

dzaæ na odleg³oœæ, nie zastanawiaj¹c siê w dro-

dze do sklepu, czy mamy mas³o na jutrzejsze 

œniadanie. Poza tym urz¹dzenie spe³nia 

wszystkie funkcje komputera multimedialnego

5 Element wyposa¿enia niezbêdny w spi¿arni

ka¿dego konesera wina: ch³odziarka CCV

160 EU na 40 butelek szlachetnego trunku,

dziêki mo¿liwoœci regulacji termostatu pozwoli

sch³odziæ go do idealnej temperatury. Klimat

we wnêtrzu: od 7 do 18°C. Cena – ok. 1300 z³

6 Lodówka Ariston Experience autorstwa Makio

Hasuike, to zupe³nie nowa koncepcja

przechowywania. Zamiast tradycyjnych pó³ek

– przestronne szuflady umieszczone w podbla-

towej obudowie, a tak¿e specjalna pó³ka na 

wina – Wine Area. Zalety: wygodny dostêp

do produktów i efektywniejsze wykorzystanie 

przestrzeni. Model zdoby³ nagrodê Plus X 

w kategorii Innowacje. Pojemnoœæ 190 l, 

klasa A+; cena – ok. 4100 z³ 

7 Kolekcja Vintage to nie tylko modne kolory,

ale i wzory, od ¿artobliwych po wierne kopie

s³ynnych dzie³ sztuki. Seria Onlyou jest adreso-

wana do kreatywnego odbiorcy, który w kuchni

i w ¿yciu nie znosi monotonii. Mo¿na wybraæ

dowolny deseñ lub obraz; wszystko jest kwesti¹

wyobraŸni. W projektowaniu pomo¿e ³atwa

w obs³udze aplikacja komputerowa, dostêpna

na stronie www. ardovintage.pl

5 fot. Candy
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Gotowanie, sma¿enie, pieczenie, grillowanie

– do tych zadañ mo¿emy dobraæ dziœ sprzêt

kuchenny w kilku ró¿nych wariantach. Ku-

chenki wolno stoj¹ce z gazowym piekarni-

kiem i palnikami – dawniej monopoliœci

w dziedzinie przygotowywania gor¹cych po-

traw – ust¹pi³y wiele pola urz¹dzeniom elek-

trycznym,  elektryczno-gazowym i mikrofalo-

wym. Zró¿nicowaniu uleg³y te¿ formy; obecnie

najpopularniejsze s¹ piekarniki i kuchenki do

zabudowy. Zmobilizowa³o to producentów do

wprowadzania ciekawszych wzorniczo mode-

li wolno stoj¹cych. Dziêki temu kuchnia mo¿e

byæ elegancka niezale¿nie od wybranego wa-

riantu zagospodarowania. 

Du¿e mo¿liwoœci aran¿acyjne stwarza sa-

modzielna p³yta ceramiczna z w³asnym pa-

nelem sterowania. Mo¿na j¹ umieœciæ nad

szafk¹ w ci¹gu roboczym, ale równie¿ na

wyspie kuchennej o formie lekkiego a¿uro-

wego blatu, niezabudowanego od spodu.

P³yty te, z regu³y elektryczne (choæ pojawia-

j¹ siê ju¿ ceramiczne p³yty gazowe), s¹

przez gospodynie szczególnie cenione

z uwagi na bajeczn¹ ³atwoœæ czyszczenia.

Mitrêgi skrobania powierzchni pomiêdzy

palnikami gazowymi nie da siê porównaæ

z komfortem œcierania g¹bk¹ czy szmatk¹

g³adkiej ceramicznej tafli.

Technologia grzania energi¹ jest bardzo

elastyczna jeœli chodzi o mo¿liwoœci kontrolo-

wania procesu: p³yty elektryczne bywaj¹ wy-

posa¿one w zegar, programator czasowy,

dŸwiêkow¹ sygnalizacjê zakoñczenia pracy,

podgl¹d stygniêcia pól czy modu³ rozpoznaj¹-

cy rodzaj naczynia. S¹ to jednak urz¹dzenia

doœæ flegmatyczne: ich reakcja zarówno na

w³¹czenie, jak i wy³¹czenie jest powolna i wy-

maga od kucharza zmiany przyzwyczajeñ.

Pod kipi¹cym mlekiem nie wystarczy „przy-

krêciæ kurka”; trzeba natychmiast zdj¹æ gar-

nek z palnika. Problem taki nie wystêpuje

w przypadku nowoczesnych p³yt indukcyj-

nych. S¹ one znacznie dro¿sze od standardo-

wych, ale czêœæ kosztów wróci do nas w trak-

cie eksploatacji: proces indukcji zachodzi

w samym dnie naczynia, dlatego gotowanie

jest bardziej energooszczêdne. Markowe

p³yty indukcyjne wykazuj¹ czas reakcji po-

równywalny z palnikami gazowymi. Wyma-

gaj¹ wprawdzie specjalnych garnków, ale te

producenci, walcz¹cy o klienta, coraz czêœ-

ciej do³¹czaj¹ do kompletu jako pakiet pro-

mocyjny. 

Kuchenki i p³yty gazowe s¹ wprawdzie nieco

ubo¿sze w funkcje, ale znacznie praktyczniej-

sze i bezpieczniejsze, ni¿ niegdyœ. Niemal

wszystkie wyposa¿one s¹ w elektryczn¹ zapa-

larkê iskrow¹, wiêkszoœæ modeli ma te¿ czuj-

nik gazu, automatycznie odcinaj¹cy zasilanie

w razie wycieku. Niektóre pozwalaj¹ dziêki

funkcji eko ograniczyæ emisjê spalin, w przy-

padku procesu spalania gazu szczególnie

dokuczliwych.

Nowoczesny piekarnik, to najczêœciej urz¹-

dzenie zasilane pr¹dem. Zwykle piecze i grillu-

je, przyrz¹dza dania z ro¿na, czêsto tak¿e roz-

mra¿a ¿ywnoœæ. Zaawansowane modele do-

datkowo podgrzewaj¹ par¹ lub mikrofalami,

proponuj¹ w³asne przepisy, dobieraj¹ tryb

pracy do rodzaju potrawy, a tak¿e – ku wielkiej

uldze w³aœcicieli – same siê czyszcz¹. Wyrafi-

nowana elektronika umo¿liwia programowa-

nie ró¿nych trybów pieczenia i uruchamianie

z opóŸnieniem, a czytelne wyœwietlacze poda-

j¹ wszelkie istotne informacje o przebiegu ku-

linarnego procesu, zw³aszcza jeœli wspó³pra-

cuje z nimi zanurzona w daniu termosonda

z czujnikiem temperatury.  

Producenci dbaj¹ o nasze bezpieczeñstwo,

montuj¹c w piekarnikach prowadnice pod

wk³ady lub ca³e wózki; gor¹ce danie wyje¿d¿a

dziêki nim wygodnie i bezpiecznie. Potrójne

(czasem poczwórne) szyby chroni¹ nas,

a zw³aszcza nasze dzieci, przed poparzeniem.

Wiêkszoœæ modeli wyposa¿ona jest w bloka-

dê otwarcia i przypadkowego w³¹czenia. 

8 Pokryta ozdobnym rastrem indukcyjna

p³yta Domino, z³o¿ona z dwóch stref

grzewczych, reaguje na nasze komendy

w mgnieniu oka. Funkcja PowerBoost

dodatkowo zwiêksza si³ê grzania o 50%.

Przed przypadkowym w³¹czeniem zabez-

piecza czujnik rozpoznawania obecnoœci

naczyñ. Na zdjêciu widoczne „domino”

zestawione z trzech takich p³yt 

9 Elektryczno-gazowa kuchenka 608 GE3

wygl¹da tradycyjnie i… atrakcyjnie.

Oœmiofunkcyjny piekarnik z ro¿nem 

obrotowym uruchamia siê automatycznym

zapalnikiem gazu w pokrêtle. Szerokoœæ

60 cm, cena – ok. 2100 z³

10 Nietypowo i praktycznie. P³yta 

ceramiczno-gazowa do zabudowy ³¹czy

atrakcyjny nowoczesny design z wygod¹

u¿ytkowania i czyszczenia. Wyposa¿ono

j¹ w zintegrowany panel steruj¹cy, auto-

matyczny zapalnik gazu w pokrêtle oraz

zabezpieczenie przeciwwyp³ywowe. 

Szerokoœæ 58 cm, g³êbokoœæ 52 cm; 

cena – ok. 1500 z³

fot. Amicafot. Siemens
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11 Sztuczna inteligencja. Piekarnik elek-

tryczny MF-830 X ma 13 funkcji pieczenia.

Oprócz tego po wciœniêciu przycisku „agen-

da” na wyœwietlaczu LCD pojawi siê menu

dostêpne w 17 jêzykach, z profesjonalnymi

przepisami na 15 dañ a la carte. Wystarczy

wskazaæ jeden z nich, a urz¹dzenie zapro-

ponuje odpowiednie ustawienia: d³ugoœæ

i temperaturê pieczenia, w³aœciwy program,

poziom, na którym nale¿y umieœciæ wk³ad

oraz godzinê zakoñczenia pracy. Funkcja

Automatic Chef dobiera z kolei wszystkie

parametry po podaniu rodzaju i wagi potra-

wy. Po udanym obiedzie warto zapisaæ

w pamiêci piekarnika zastosowane ustawie-

nia; modu³ elektroniczny zapamiêta wszyst-

kie etapy przyrz¹dzania. System wentylacji

Avansis optymalizuje zu¿ycie energii: piekar-

nik sam dobiera w³aœciwy poziom wilgotno-

œci we wnêtrzu. Komfort zapewniaj¹ ca³kowi-

cie wysuwane prowadnice Pull System Plus

i filtr z katalizatorem oparów, a bezpieczeñ-

stwo gwarantuj¹ zimne drzwi z potrójn¹, nie-

nagrzewaj¹c¹ siê szyb¹ i blokada funkcji.

Cena – ok. 3100 z³

12 Na dwa fronty. Elektryczny piekarnik do

zabudowy Deluxe BT62TDBFST z nowej

designerskiej linii zaprojektowanej przez

Jaspera Morrisona oferuje luksus nie do

przecenienia: mo¿liwoœæ jednoczesnego

przygotowania dwóch ca³kiem odmiennych

potraw. Technologia Twin Convection umo¿-

liwia podzia³ piekarnika na dwie niezale¿ne

komory (30 i 32 l). Specjalny separator poz-

wala piec podwójnie w ró¿nych trybach,

temperaturach i czasie. Eliminuje tak¿e mie-

szanie siê zapachów. Piekarnik zachowuje

klasê energetyczn¹ A niezale¿nie od tego,

czy u¿ywamy ca³ej komory, po³owy, czy te¿

dwóch niezale¿nych poziomów. Do tego

oczywiœcie dwa czujniki temperatury

i timery, a tak¿e: katalityczny system

czyszczenia, dotykowy panel sterowania

oraz b³êkitny wyœwietlacz LED, blokada

dostêpu i bogaty zestaw akcesoriów

13 Zaawansowana elektronika z 52 progra-

mami automatycznymi – piekarnik HB

36D570 z linii compact 45 oprócz grzania

gor¹cym powietrzem ma funkcjê podgrze-

wania par¹ w zakresie temperatur od 40

do 100°C. Oprócz tego dostaniemy timer,

zegar, wyœwietlacz tekstowy w jêzyku pol-

s-kim, program Memory, zbiornik na wodê

o pojemnoœci 1,3 l, automatyczne programy

czyszczenia i odkamieniania, chowane

pokrêt³a oraz wy³¹cznik bezpieczeñstwa

i blokadê przypadkowego uruchomienia.

W komplecie cztery blachy i ruszt

14 Sprzêt kuchenny nowej generacji – tepan

Yaki CT 400Y do opiekania, sma¿enia, grillo-

wania i flambirowania potraw na powierzch-

ni. P³ytê ze stali szlachetnej o wymiarach

28 x 41 cm ogrzewa od spodu p³aska grza³-

ka. Tepan œwietnie sprawdzi siê w trakcie

przyjêcia, gdy zale¿y nam na utrzymaniu

dania przez d³u¿szy czas w cieple. Steruje

siê nim prosto – jednym pokrêt³em 

wbudowanym w front szafki

15 Dwa w jednym. Kompaktowy piekarnik

do zabudowy CBM 9000E (na górze) piecze

przy pomocy 1500-watowej grza³ki grilla lub

mikrofal o mocy 1000 W. Do dyspozycji

mamy trzy programy automatyczne, 

6-stopniow¹ regulacjê mocy grzania, funkcjê

rozmra¿ania okreœlan¹ wed³ug czasu lub

wagi potrawy, wyjmowany talerz obrotowy

z hartowanego szk³a o œrednicy 32 cm oraz

blokadê w³¹czenia. Cena – ok. 3000 z³

12
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