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Sprzęt AGD SIEMENS
P R E Z E N TA C J A

Nasze okapy znane s¹ z wyj¹tkowej skutecznoœci i niezwykle cichej

pracy. Ten model ma szczególne cechy i potrafi du¿o wiêcej:

nowoczesna technologia SIEMENS poza œwie¿ym powietrzem,

dostarczy te¿ do Twojej kuchni najœwie¿sze wiadomoœci! Multime-

dialny okap z wbudowanym monitorem pozwoli Ci obejrzeæ ulu-

biony program w TV lub film na DVD. Nawet jeœli spêdzasz 

w kuchni d³ugie godziny, jesteœ na bie¿¹co! I to w towarzystwie,

jakie Ci najbardziej odpowiada.

Dwudrzwiowa ch³odziarko-zamra¿arka o pojemnoœci u¿ytkowej

500 l z zewnêtrznym dystrybutorem lodu i wody. Zamra¿anie

bezszronowe noFrost, elektroniczna regulacja temperatury dla

ka¿dej strefy. Doskona³a organizacja wnêtrza i idealne warunki dla

¿ywnoœci: w czêœci ch³odniczej szuflady z indywidualn¹ regulacj¹

wilgotnoœci i temperatury.

Piekarnik do zabudowy o wys. 45 cm oraz pojemnoœci 32 l z linii 

compact 45. £¹czy zalety gotowania na parze w zakresie temperatur 

40-100°C, z grzaniem gor¹cym powietrzem w zakresie 30-230°C.

Zaawansowana elektronika z 52 programami automatycznymi, wyœwie-

tlacz tekstowy w jêzyku polskim. 

Nasze p³yty indukcyjne oferuj¹ najnowoczeœniejszy sposób gotowa-

nia. Jest teraz du¿o szybsze, bezpieczniejsze i bardziej energo-

oszczêdne, gdy¿ dziêki indukcji ciep³o powstaje jedynie tam, gdzie

jest potrzebne, czyli w dnie naczynia. Regulacja mocy jest b³yska-

wiczna i precyzyjna. Warto te¿ skorzystaæ z funkcji powerBoost:

skraca ona czas grzania o 50% – w najnowszym modelu po-

wiêkszone pole z t¹ funkcj¹ osi¹ga moc 4,4 kW, co stanowi œwia-

towy rekord w tej dziedzinie. W praktyce oznacza to maksymaln¹

oszczêdnoœæ czasu.

siemens abc.qxd  2007-09-16  15:18  Page 74



75

WYPOSA¯ENIE  WWNÊTRZ

BSH

SPRZÊT GGOSPODARSTWA DDOMOWEGO SSp. zz oo.o.

Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa

tel. 022 572 76 00

faks 022 572 66 00

www.siemens-agd.pl

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: dobre sklepy AGD RTV,  studia mebli kuchennych

Us³ugi: doradztwo techniczne, serwis, szkolenia

Pozosta³a oferta: sprzêt gospodarstwa domowego marek SIEMENS

i BOSCH, elektryczne podgrzewacze wody

Nawet, jeœli ¿yjesz w poœpiechu – mo¿esz w pe³ni korzystaæ z uroków domowej kuchni! Piekarniki z linii compact 45 marki Siemens œwiet-

nie sprawdz¹ siê tam, gdzie prowadzony jest nowoczesny styl ¿ycia. To prawdziwa oszczêdnoœæ czasu i miejsca! Przy wysokoœci 45 cm

wykazuj¹ niezwyk³¹ si³ê i komfort u¿ytkowania. Zestawione w wygodny ci¹g ciesz¹ oko now¹ estetyk¹ i doskonale sprawdzaj¹ siê w dzia³a-

niu: w piekarnikach b³yskawicznie przyrz¹dzisz pieczeñ i zdrowe dania na parze, a na zakoñczenie polecamy doskona³e espresso...

Jeœli nie wszyscy zd¹¿¹ na czas – nie szkodzi, mo¿na uzupe³niæ zestaw szuflad¹ do podgrzewania potraw lub naczyñ.
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