
Innowacyjne piekarniki 
z linii compact45

Urz¹dzenia z linii compact45, œwietnie po-

radz¹ sobie w domach ludzi nowocze-

snych i aktywnych, gdzie liczy siê czas

i zdrowe ¿ywienie. Piekarniki kompaktowe

o wys. 45 cm oferuj¹ b³yskawiczn¹ realiza-

cjê wielu zadañ. Zaskoczy Ciê ich moc

i komfort u¿ytkowania, a szczególnie do-

skonale sprawdz¹ siê zestawione w wygod-

ny ci¹g. Prezentowany tu zestaw sk³ada siê

z trzech piekarników z linii compact45: pie-

karnika ³¹cz¹cego zalety grzania klasyczne-

go z funkcj¹ pary, piekarnika tradycyjnego

ze wspomaganiem grzania mikrofalowego

oraz piekarnika parowego. W jednym urz¹-

dzeniu mo¿esz gotowaæ na parze na dwóch

poziomach, a w dwóch pozosta³ych piec. 

W ten sposób wszystko bêdzie równocze-

œnie gotowe do podania: szybko i zdrowo!

Uzupe³nienie zestawu stanowi¹ praktyczne

szuflady do podgrzewania dañ i naczyñ w

temperaturze od 40 do 80°C. Tak wygl¹da

kuchnia w nowoczesnym domu! 

P³yta indukcyjna 
metalDesign

Nowy typ ceramicznej p³yty indukcyjnej

metalDesign, wyraŸnie ró¿ni siê od innych

dostêpnych modeli. Jej odmienna stylistyka

wnosi do kuchni cieplejszy akcent, poszerza-

j¹c paletê barw i prze³amuj¹c monopol

ch³odnego, industrialnego wzornictwa urz¹-

dzeñ kuchennych. P³yta lœni jasnym blaskiem

z³otawej metalicznej powierzchni z 4 induk-

cyjnymi polami grzewczymi oraz stref¹ pod-

trzymuj¹c¹ ciep³o. Now¹ estetykê podkreœla

oszczêdny, sterowany sensorowo panel.

Piekarniki parowe

Potrawy przyrz¹dzane w piekarnikach

parowych Siemens nie wymagaj¹ t³usz-

czu, nie trac¹ w³aœciwoœci od¿ywczych

oraz witamin i s¹ bardzo smaczne i zdro-

we. Jeden z naszych nowych piekarni-

ków parowych z linii compact45, poza

funkcj¹ gotowania na parze, zapewnia

te¿ pieczenie jak w klasycznie grzanym

piekarniku, z temperatur¹ kontrolowan¹

elektronicznie w zakresie od 30 do

230°C! Drugi model to bardziej rozbudo-

wana i pojemna wersja typowego piekar-

nika parowego. W obu wersjach doce-

nisz wyj¹tkow¹ ³atwoœæ obs³ugi. Nic siê

nie przypali: do wyboru jest wiele auto-

matycznych programów, które œwietnie

dopilnuj¹ Twoich zdrowych dañ.
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Kuchenki mikrofalowe

Nowatorska estetyka kuchenek mikrofalo-

wych Siemens kryje wielkie mo¿liwoœci:

wzbogacone w wiele nowych funkcji, kontro-

lowane elektronicznie dzia³aj¹ w³aœciwie bez

Twojego nadzoru. Programy automatyczne

same dobior¹ odpowiedni¹ moc, czas i ro-

dzaj grzania potraw. Wystarczy podaæ wagê

produktu i rodzaj programu, a rozbudowany

wyœwietlacz przeka¿e wyczerpuj¹ce informa-

cje. Wiêkszy komfort to zas³uga przydatnych

funkcji: Memory, szybkiego startu i utrzymy-

wania w cieple, mo¿na te¿ wybraæ lewo- lub

prawostronne otwieranie drzwi.

Ch³odziarka vinoThek

Rozpocznij ucztê jeszcze przed podaniem

do sto³u, syc¹c wzrok smakowitym wido-

kiem specja³ów umieszczonych w nowej

ch³odziarce vinoThek. Z pewnoœci¹ doce-

nisz klasê eleganckiej ekspozycji i design naj-

wy¿szej próby. Dziêki dwóm regulowanym

elektronicznie strefom temperatury od 5 do

22°C ch³odziarka vinoThek gwarantuje profe-

sjonalne warunki przechowywania win, szla-

chetnych trunków i innych delikatesów, a jej 

rozœwietlona forma doda Twoim przyjêciom

specjalnego uroku. Dok³adn¹ temperaturê

poka¿¹ trzy cyfrowe termometry, umiesz-

czone w wybranych miejscach. 

W naszej ofercie znajdziesz wersjê ch³odziarki

vinoThek do zabudowy oraz model wolno

stoj¹cy. 

Ekspresy ciœnieniowe

Nowe ekspresy ciœnieniowe surpresso

marki Siemens oferuj¹ jeszcze wiêcej przy-

jemnoœci dla zmys³ów. Wystarczy spojrzeæ na

ich wysmakowan¹ formê – s¹ nie tylko piêk-

ne, przede wszystkim to eksperci w sztuce

profesjonalnego parzenia kawy. System aro-

ma whirl plus wydobywa z ziaren ca³e bogac-

two smaku i aromatu, a Milk Whirl System

dba, aby mleko do cappuccino by³o zawsze

nienagannie spienione. Gwarantujemy te¿

czystoœæ wody dziêki ka¿dorazowemu auto-

matycznemu p³ukaniu przewodów oraz wyj¹t-

kowo prost¹ obs³ugê i komfort serwowania.

To wszystko sprawia, ¿e kawa z naszych eks-

presów podbije serce ka¿dego konesera.
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