Design i funkcjonalnoĂÊ
w komplecie
Firma Samsung – lider na rynku produktów AGD
– znów zaskakuje swoimi najnowszymi pomysïami.
Od niedawna oferuje klientom moĝliwoĂÊ wyposa-

Nowy wymiar estetyki

AGD.

Najnowsze produkty AGD marki Samsung to nie

Proponowane sprzÚty do zabudowy, jak równieĝ

tylko nowatorskie technologie oraz dbaïoĂÊ o wygo-

bogata oferta lodówek wolnostojÈcych, charaktery-

dÚ i bezpieczeñstwo uĝytkowników. To równieĝ

zujÈ siÚ nie tylko wyjÈtkowym designem sÈ równieĝ

niezwykle interesujÈcy, minimalistyczny design,

ïatwe w obsïudze, funkcjonalne i wyposaĝone w no-

doskonale dopasowujÈcy siÚ do najbardziej nawet

woczesne technologie, które pozwalajÈ zaoszczÚ-

wyszukanej kuchni. Ta ciekawa, subtelna stylistyka

ĝenia

kuchni

w

komplet

urzÈdzeñ

dziÊ czas i energiÚ, a przy tym chroniÊ zdrowie nas

jest efektem wspóïpracy firmy Samsung z najzdol-

i naszych najbliĝszych...

niejszymi projektantami, wĂród których jest Ăwiatowej sïawy designer przemysïowy – Jasper Morrison.

Rodzina sprzÚtu AGD w komplecie

Podwójne pieczenie

Zaprojektowaï on dla Samsunga liniÚ obejmujÈcÈ

Technologia Twin Convection™ umoĝliwia podzie-

chïodziarko-zamraĝarkÚ side by side oraz piekarnik

lenie piekarnika na dwie oddzielne komory przy

do zabudowy.

uĝyciu specjalnego separatora i niezaleĝne piecze-

W swojej ofercie Samsung posiada wszystkie nie-

nie 2 róĝnych potraw w róĝnych trybach, tempera-

zbÚdne do kuchni sprzÚty do zabudowy: piekarniki,

turach i w róĝnym czasie. JednoczeĂnie zapachy

mini piekarnik Speed Oven, kuchenki mikrofalowe,

pieczonych potraw nie mieszajÈ siÚ! Nie ma teĝ

okapy, pïyty ceramiczne, indukcyjne, zmywarki

koniecznoĂci nagrzewania caïego piekarnika

oraz wolno stojÈce chïodziarko-zamraĝarki (w tym

(65 litrów) w przypadku przygotowywania mniej-

bardzo bogatÈ ofertÚ lodówek side by side).

szych dañ (wystarczy wykorzystaÊ tylko górnÈ

Wszystkie produkty idealnie wspóïgrajÈ ze sobÈ.

czÚĂÊ 30 litrów lub dolnÈ 32 litry). DziÚki piekarni-

Ich elegancki design, wysoki poziom wykonania

kom z technologiÈ Twin Convection oszczÚdzamy

oraz funkcjonalnoĂÊ zapewniajÈ uĝytkownikom

czas i energiÚ (piekarnik posiada potrójnÈ klasÚ A

wygodÚ oraz oszczÚdnoĂÊ czasu i energii podczas

efektywnoĂci energetycznej).

codziennej pracy w kuchni.
Zdrowie na pierwszym miejscu
Samsung proponuje takĝe rewolucyjnÈ technologiÚ Silver Nano Health System™, zastosowanÈ
nie tylko w chïodziarko-zamraĝarkach, ale takĝe
w pralkach, klimatyzatorach i odkurzaczach.
Lodówki wyposaĝone w technologiÚ Silver Nano
pokryte sÈ wewnÈtrz warstwÈ nanosrebra.
Uwolnione jony srebra, krÈĝÈc wraz z zimnym
powietrzem wewnÈtrz lodówki, niszczÈ szkodliwe
bakterie i zapobiegajÈ ich rozmnaĝaniu siÚ aĝ
w 99,9%. DziÚki
temu

ĝywnoĂÊ

przechowywana w lodówkach
Genialne technologie
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ZapewniajÈc klientom moĝliwoĂÊ wyposaĝenia

chowuje Ăwie-

kuchni w komplet urzÈdzeñ AGD, Samsung propo-

ĝoĂÊ przez dïugi

nuje równieĝ wyjÈtkowe rozwiÈzania technologicz-

czas, zachowu-

ne: jedynÈ na rynku, opatentowanÈ technologiÚ
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Twin Convection™ wykorzystanÈ w piekarnikach

Ănie wszystkie

oraz technologiÚ Silver Nano Health System™ w lo-
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