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SIEMENS
tam, gdzie jest potrzebne, czyli
w dnie naczynia. Regulacja mocy jest
błyskawiczna i precyzyjna. Warto też
skorzystać z funkcji powerBoost:
przyspiesza ona czas grzania o 50% –
w najnowszym modelu powiększone
pole z tą funkcją osiąga moc 4,4 kW,
co stanowi światowy rekord w tej dziedzinie. W praktyce oznacza to maksymalną oszczędność czasu.

Sprzęt AGD SIEMENS
Chłodziarko-zamrażarki SIEMENS
zwracają uwagę wyjątkową formą,
funkcjonalnością i doskonałymi warunkami przechowywania żywności.
Poza techniką noFrost oferują nieznany dotąd komfort użytkowania: w modelach Side by Side innowacyjne rozwiązania napotkasz jeszcze przed
otwarciem drzwi. Zastosowano je
w każdym detalu – doskonale zorganizowane wnętrze kryje wiele udogodnień, służących Twojej wygodzie
i przedłużających czas świeżości produktów. Korzystanie z nich to prawdziwa przyjemność!

Nowe piekarniki SIEMENS zapewniają perfekcyjne pieczenie z gwarancją znakomitego efektu: automatyka
i elektronika czuwa nad systemem
przydatnych funkcji, które dobierają
optymalne parametry dla każdej potrawy i kontrolują cały proces pieczenia. Wybierając model z serii s-line ®
możesz eksperymentować do woli –
każdy przepis uda się znakomicie!
Docenisz też szlachetną formę i komfort eksploatacji: dzięki systemowi
symControl obsługa piekarnika jest
intuicyjnie łatwa, a jeśli zdecydujesz
się na drzwi ze specjalnym wózkiem
backWagen – wypieki wyjadą z wnętrza wprost do Twoich rąk!

Nasze okapy znane są z wyjątkowej
skuteczności i niezwykle cichej pracy.
Ten model ma szczególne cechy i potrafi dużo więcej: nowoczesna technologia SIEMENS poza świeżym powietrzem, dostarczy też do Twojej kuchni
najświeższe wiadomości! Multimedialny okap z wbudowanym monitorem
pozwoli Ci obejrzeć ulubiony program
w TV lub film na DVD. Nawet jeśli spędzasz w kuchni długie godziny, jesteś
na bieżąco! I to w towarzystwie, jakie
Ci najbardziej odpowiada.

Nasze płyty indukcyjne oferują najnowocześniejszy sposób gotowania.
Jest teraz dużo szybsze, bezpieczniejsze i bardziej energooszczędne, gdyż
dzięki indukcji ciepło powstaje jedynie
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