
INTELIGENTNY 
SPRZĘT AGD  
Wyręczyć ludzi w codziennych obowiąz-
kach – taka idea przyświecała Wernerowi 
von Siemensowi, kiedy ponad 150 lat 
temu rozpoczynał produkcję urządzeń 
gospodarstwa domowego. Do dziś marka 
Siemens dostarcza do domów na całym 
świecie sprzęt, który czyni codzienne 
życie przyjemniejszym. Coraz bardziej 
niezawodne urządzenia zużywają coraz 
mniej energii – zgodnie z duchem czasu 
i rosnącymi wymaganiami użytkowników 
– oraz wnoszą do wnętrz nową jakość 
i niepowtarzalny klimat kreatywnego, 
nowatorskiego designu. Docenił to m.in. 
niemiecki Instytut Design Zentrum, przy-
znając mu rekordową liczbę nagród 
Red Dot.

PŁYTY GRZEWCZE
Płyty z linii Domino powstały z myślą o tych, 
którzy poszukują sprzętu odpowiadającego 
indywidualnym wymaganiom. Wyróżniające 
się szerokością 30 i 40 cm płyty można 
dowolnie ze sobą łączyć i zestawiać, 
tworząc niepowtarzalną, oryginalną prze-
strzeń kulinarną. Miłośnicy gotowania mają 
do wyboru: płytę indukcyjną z tradycyjnymi 
polami grzewczymi, płytę indukcyjną 
z prostokątnym polem grzewczym flexInduc-
tion, teppan yaki, a także innowacyjną 
– Lava Grill.
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PIEKARNIK Z PAROWAREM FULLSTEAM
W piekarnikach z tej grupy klasyczne grzanie zostało 
dodatkowo wzbogacone automatycznym nawilża-
niem potraw doprowadzaną stale parą wodną. 
Utrzymanie odpowiedniej wilgotności sprawia, 
że wypieki pokrywają się chrupką skórką, zacho-
wując soczyste wnętrze. Ponadto modele te dosko-
nale nadają się do przyrządzania zdrowych, delikat-
nych dań na parze, np. ryb i warzyw, przy ograni-
czonym zużyciu tłuszczu.

PIEKARNIKI Z MIKROFALĄ
Te wyjątkowe modele z funkcją mikrofali pozwalają 
zaoszczędzić połowę czasu potrzebnego do przygoto-
wania posiłku. Konwencjonalne grzanie w połączeniu 
z mikrofalą przyspiesza proces pieczenia o połowę 
– bez uszczerbku dla jakości Twoich dań. W ten 
sposób swobodnie dysponujesz swoim czasem.
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PŁYTA INDUKCYJNA
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 
rozpoznają kształt i wielkość naczyń, akty-
wując osobne sterowanie dla każdego 
z nich, i co istotne, kontrola ustawień towa-
rzyszy naczyniom przez cały czas pracy, 
nawet po ich przesunięciu.

PRALKI I SUSZARKI IQ800 ISENSORIC 
– gwarancja efektywnego prania bez 
ingerencji użytkownika
Dzięki innowacyjnemu systemowi czujników 
pralka samodzielnie wyznacza parametry 
indywidualnie dla każdego cyklu. Czujnik 
loadSensor Plus określa wagę załadunku 
z precyzją do 35 g, flowSensor odpowiada 
za doprowadzenie odpowiedniej ilości 
wody, a aquaSensor ocenia stopień jej 
zabrudzenia. Wszystkie dane docierają 
do systemu i-Dos, który automatycznie, 
z dokładnością do 1 ml, dozuje właściwą 
ilość płynu do prania. W podobny sposób 
działa suszarka iQ800, w której technologia 
activeAir utrzymuje optymalną temperaturę 
suszenia, a autoDry Sensor chroni tkaniny, 
badając poziom wilgotności w bębnie 
i automatycznie kończąc cykl w momencie 
osiągnięcia parametrów programu. 
Innowacyjną funkcją w suszarce jest samo-

czyszczenie kondensatora – dzięki syste-
mowi selfCleaning pozostaje on wolny od 
fragmentów tkanin, co oszczędza użytkow-
nikowi dodatkowej pracy.

ZMYWARKI
Inteligentna, oszczędna, doskonała. Te trzy 
słowa najlepiej opisują rodzinę zmywarek 
speedMatic marki Siemens. Urządzenia są 
odpowiedzią na potrzeby i wymagania użyt-
kowników, którzy oczekują doskonałych 
rezultatów w krótkim czasie. Zmywarki 
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 pracować w obiegu otwartym lub 
zamkniętym – wydajność wentylatora 
750 m3/h pozwala na szybkie oczyszczanie 
powietrza podczas gotowania. Okap ma 

trzystopniową regulację oraz dodatkowy 
stopień, który zwiększa wydajność urzą-
dzenia, gdy zapachy są wyjątkowo inten-
sywne (po dziesięciu minutach okap auto-
matycznie wraca do trybu standardowego). 
Dodatkowe zalety to cicha praca (44 dB) 
oraz oświetlenie softLight z funkcją Dimm, 
dzięki któremu okap sprawdza się w kuch-
niach połączonych z salonem.
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