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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 68 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.

Wiċcej funkcji, mniej obsâugi manualnej z nowym panelem lightControl.
GotujĆc zwykle polegamy na swojej intuicji, dobierajĆc skâadniki czy przyprawiajĆc potrawy.
Nowy system obsâugi piekarników lightControl wdraīa taki intuicyjny sposób dziaâania równieī
do obsâugi urzĆdzeĕ.
Sterowanie jest teraz wyjĆtkowo szybkie i âatwe: w wybranych modelach odbywa siċ za pomocĆ
centralnego, chowanego pokrċtâa oraz poâoīonych po jego obu stronach przycisków funkcyjnych.
Po wâĆczeniu piekarnika, kontury pokrċtâa rozbâyskujĆ châodnym, niebieskim ğwiatâem. Ten elegancki akcent wizualny nie sâuīy wyâĆcznie ozdobie, ale równieī bezpieczeĕstwu: gdy pokrċtâo
schowamy w panelu – ğwiatâo gağnie i masz pewnoğý, īe urzĆdzenie jest wyâĆczone. Oğwietlone
sĆ równieī przyciski – pokazujĆ na pierwszy rzut oka, które funkcje sĆ aktualnie aktywne. Poza
tym wyğwietlacz podaje wszystkie istotne informacje dotyczĆce wybranego programu, a nawet
proponuje optymalne ustawienia. Jednolita koncepcja obsâugi lightControl jest stosowana
konsekwentnie – wğród róīnych urzĆdzeĕ marki Siemens znajdziesz zawsze ten sam, intuicyjny
sposób korzystania z ich moīliwoğci.
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Idealnie dobrane parametry pieczenia to doskonaâe rozwiĆzanie dla
wszystkich miâoğników domowych wypieków. Termoobieg gorĆce powietrze 3D plus stanowi najlepszy rodzaj grzania, pozwalajĆcy uzyskiwaý
optymalne wyniki pieczenia, niezaleīnie od tego, czy wypiek znajduje siċ
na jednej czy wielu pâaszczyznach piekarnika. Wypieki z ciasta suchego
jak np.: ciasteczka czy buâeczki moīna piec nawet na 3 blachach jednoczeğnie. Wypieki z ciasta wilgotnego jak pizza czy ciasto z owocami moīna przyrzĆdzaý jednoczeğnie na 2 pâaszczyznach.
Funkcja „hydroBaking” to znowu optymalny sposób grzania dla potraw,
które powinny zachowaý odpowiedniĆ wilgotnoğý wewnĆtrz,
a z wierzchu pokryý siċ chrupiĆcĆ skórkĆ. Podczas pieczenia wilgoý
z produktu pozostaje wewnĆtrz piekarnika co nie wysusza potrawy.
Funkcja ta idealnie nadaje siċ do pieczenia ciasta droīdīowego,
biszkoptowego, chleba, buâek i wielu innych.
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Pâyta z panelem obsâugi metalSilder jest
naprawdċ wyjĆtkowa! Tylko Siemens dostarczy
Ci udane poâĆczenie funkcji touchSilder
i szlachetnej stalowej powierzchni. Siemens
przyzwyczaiâ nas bowiem do tego, īe za
eleganckim wzornictwem ukrywa siċ innowacyjna
technika, bez której wkrótce trudno siċ bċdzie
obejğý. Wyraĩne oddzielenie powierzchni
grzewczej od elementów kontroli oraz szczególnie
dâugi panel obsâugi dotykowej touchSilder
sprawiajĆ, īe sterowanie gotowaniem na nowych
pâytach jest szczególnie wygodne, przejrzyste
i dokâadne.

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 obwiedzione 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.

Ponadczasowe wzornictwo oznacza, īe zawsze dobierzesz odpowiedni wariant.
Czarna kolorystyka w poâĆczeniu ze stalĆ szlachetnĆ – charakterystyczny motyw
wizualny nowoczesnego wnċtrza, âĆczy w sobie ponadczasowe piċkno
i modernistycznĆ elegancjċ. Kuchnia, centralne miejsce domu, warte jest starannego
doboru elementów wystroju. Teraz masz ğwietnĆ okazjċ – nowe urzĆdzenia
do zabudowy marki Siemens zadziwiajĆ wywaīonĆ optycznie stylistykĆ i idealnie
sprawdzĆ siċ w kaīdej przestrzeni.
A D R E S F I R M Y:
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