
Inteligentne urządzenia marki Siemens 
sprawią, że codzienne prace domowe 
staną się prawdziwą przyjemnością. 
Zmywanie czy pranie już nie musi koja-
rzyć się z przykrym obowiązkiem. Będzie 
nie tylko wygodnie i wydajnie, ale również 
elegancko i oszczędnie.

PŁYTY GRZEWCZE  
Płyty z linii Domino powstały z myślą 
o tych, którzy poszukują sprzętu odpowia-
dającego indywidualnym wymaganiom. 
Wyróżniające się szerokością 30 i 40 cm 
płyty można dowolnie ze sobą łączyć 
i zestawiać, tworząc niepowtarzalną, orygi-
nalną przestrzeń kulinarną. Miłośnicy goto-
wania mają do wyboru: płytę indukcyjną 
z tradycyjnymi polami grzewczymi, płytę 
indukcyjną z prostokątnym polem grzew-
czym flexInduction, teppan yaki, a także 
innowacyjną – Lava Grill.

PIEKARNIKI  
Wyjątkowość serii studioLine wynika nie 
tylko z doskonałego wzornictwa i innowa-
cyjnej technologii, ale również z komfortu 
szybkiego przygotowania zdrowych 
i smacznych potraw. Najlepszym przy-
kładem jest piekarnik z funkcją pary. Dzięki 
swoim wszechstronnym możliwościom 
pomaga użytkownikowi w pełni rozwinąć 
kreatywność i kunszt kulinarny. 
Profesjonalne funkcje oferują optymalny 
sposób przygotowania każdej potrawy: czy 
będzie to delikatne gotowanie na parze, 
tradycyjne pieczenie z grzaniem gorącym 
powietrzem, czy też jedno i drugie równo-
cześnie.

ZMYWARKI  
Inteligentna, oszczędna, doskonała. 
Te trzy słowa najlepiej opisują rodzinę 
zmywarek speedMatic z serii studioLine. 
Urządzenia są odpowiedzią na potrzeby 
i wymagania użytkowników, którzy ocze-
kują doskonałych rezultatów w krótkim 
czasie. Dla wygody załadunku zainstalo-
wano innowacyjny system automatycz-
nego otwierania drzwi – open Assist. 
Wystarczy lekkie dotknięcie frontu, 
a drzwi otworzą się same. Automatyczny 
system otwierania zadziała nawet wtedy, 
gdy mamy obie ręce zajęte. Zmywarki 
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posiadają także bardzo elegancki i prak-
tyczny system emotionLight, dzięki 
któremu podświetlane jest całe wnętrze 
urządzenia.

OKAPY KOMINOWE  
Model LC98KA570 do montażu naścien-
nego nad płytą kuchenną wykonano ze 
szkła malowanego na czarno. Urządzenie 
może pra cować w obiegu otwartym lub 
zamkniętym – wydajność wentyla tora 
750 m3/h pozwala na szybkie oczysz-
czanie powietrza podczas gotowania. 
Okap ma trzystopniową regulację oraz 
dodatkowy sto pień, który zwiększa wydaj-
ność urządzenia, gdy zapachy są wyjąt-
kowo intensywne (po dziesięciu minutach 
okap automatycznie wraca do trybu stan-
dardowego). Dodatkowe zalety to cicha 
praca (44 dB) oraz oświetlenie softLight 
z funkcją Dimm, dzięki któremu okap 
sprawdza się w kuchniach połączonych 
z salonem.

PŁYTY INDUKCYJNE  
Wyeliminowanie zdefiniowanych pól grzania 
całkowicie uwolniło płyty freeInduction
od jakichkolwiek ograniczeń. Teraz użyt-
kownik ma do dyspozycji pełen obszar 

grzania indukcyjnego i może dostosować 
powierzchnię do własnych wymagań. Płyty 
najnowszej generacji automatycznie rozpo-
znają kształt i wielkość naczyń, aktywując 
osobne sterowanie dla każdego z nich, i co 
istotne, kontrola ustawień towarzyszy naczy-
niom przez cały czas pracy, nawet po ich 
przesunięciu.

PRALKI I SUSZARKI  
Dzięki innowacyjnemu systemowi czuj-
ników wewnątrz urządzenia, pralka iQ800 
iSensoric samodzielnie wyznacza 
wszystkie parametry indywidualnie dla 
każdego cyklu. Inteligentne czujniki 
precyzyjnie określają wagę załadunku, 
ilość potrzebnej wody oraz stopień jej 
zabrudzenia, a wszystkie dane docierają 
do systemu i-Dos, który na tej podstawie 
automatycznie, z dokładnością do 1 ml, 
dozuje właściwą ilość płynu do prania. 
Na podobnych zasadach działa suszarka 
iQ800 iSensoric – specjalne sensory 
dbają o utrzymanie optymalnej tempera-
tury suszenia i badają poziom wilgot-
ności w bębnie, automatycznie kończąc 
cykl we właściwym momencie.
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