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Kreatywne gotowanie wymaga finezji i zaanga owania. Nie musisz jednak 

po wi ca  na to ca ej swojej energii i czasu. Piekarniki i p yty marki 

Siemens pomog  Ci uzyska  bez trudu doskona e efekty za ka dym ra-

zem. Nasze najnowsze urz dzenia reprezentuj  nie tylko rozwi zania tech-

niczne na najwy szym poziomie. Przemy lana technologia poparta jest 

ekskluzywn  stylistyk  i materia ami wysokiej jako ci, które wzbudzaj  po-

dziw i zach caj  do dotkni cia. Automatyczne pieczenie z funkcj

cookControl oznacza, e piekarnik dopilnuje wszystkiego za Ciebie! 

Elektronika zadba o ka d  potraw : wystarczy wybra  odpowiedni pro-

gram, a piekarnik sam zatroszczy si , aby nasze ulubione potrawy zosta y

perfekcyjnie upieczone. Elektronika oferuje do 70 programów umo liwia-

j cych uzys kanie idealnego efektu dla wszelkich da . Obs uga jest dziecinnie prosta: nale y wybra  program, poda  wag  oraz inne w a-

ciwo ci potrawy (np. rednio lub s abo wypieczona), a wszystkie pozosta e zadania przejmie nasz piekarnik.

S I E M E N S prezentuje

compact45

Tak powinna wygl da  kuchnia w nowoczesnym domu! Urz dzenia z linii compact45 

maj  niepowtarzalny styl i oferuj  technologi  z najwy szej pó ki. S  szybkie i wysoce 

zautomatyzowane – to doskona e wyj cie dla aktywnych, yj cych w po piechu mi o-

ników domowej kuchni. Dzi ki kompaktowym wymiarom (45 cm wysoko ci) zmieszcz

si  w niewielkiej przestrzeni, a najlepiej funkcjonuj  zestawione w wygodny ci g. Linia 

compact45 nie ko czy si  na piekarnikach – kompaktowy ekspres zaparzy wy mienit

kaw , do dyspozycji jest te  nowoczesna zmywarka, która b yskawicznie umyje naczy-

nia po posi ku. W naszych piekarnikach kompaktowych szybko i komfortowo przygotu-

jesz smaczny gor cy posi ek.

Je li preferujesz zdrowe i lekkie, bezt uszczowe gotowanie – radzimy skorzysta  z pie-

karnika parowego z tej linii. Uzupe nienie serii compact45 stanowi  praktyczne szuflady 

do podgrzewania naczy  i potraw. Korzystanie z naszych kompaktów to prawdziwa 

przyjemno , b d  te  ozdob  ka dej kuchni – wystarczy spojrze  na elegancj  ponad-

czasowego designu i jako  u ytych materia ów.

Indukcja – metalDesign 

Jasny punkt w Twojej kuchni: p yta indukcyjna metalDesign. Prezen-

tujemy najnowszy typ ceramicznej p yty indukcyjnej metalDesign,

wyra nie wyró niaj cy si  w ród naszych innych, klasycznych mo-

deli. Projektanci potraktowali odmiennie p aszczyzn  p yty: zrezy-

gnowali z klasycznej czerni, proponuj c now  jako  wizualn . P yta

l ni jasnym blaskiem metalicznej powierzchni i oferuje 4 indukcyjne 

pola grzewcze oraz stref  podtrzymuj c  ciep o. Now  estetyk  pod-

kre la oszcz dny panel ze sterowaniem touchSlider. Dost pne s

dwie wersje p yty metalDesign: o szeroko ci 60 i 80 cm.
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ADRES FIRMY:

Zmywarki

Dopasowane do ka dej koncepcji zabudowy. 

Perfekcyjna realizacja kuchni Twoich marze  bywa ograniczana stan-

dardami dost pnego sprz tu do zabudowy. Dlatego Siemens postano-

wi  stworzy  urz dzenia, które wykracz  poza te standardy, ca kowicie

integruj c si  z Twoimi yczeniami i potrzebami. W ten sposób powsta-

y nasze modu owe zmywarki do zabudowy. Mo esz zainstalowa  je 

wsz dzie: usytuowane na pewnej wysoko ci pozwol  na wygodniejszy 

za adunek, ale sprawdz  si  te  doskonale w ka dej innej konfiguracji. 

Ich design jest równie wyj tkowy, jak wydajno : w rekordowym czasie 

pozmywaj  i wysusz  osiem kompletów naczy  – tak samo oszcz d-

nie i sprawnie jak du e zmywarki speedMatic marki Siemens. S  pi k-

ne, elastyczne i efektywne – najbli ej idea u, o jakim marzysz.

Ten sam styl i system: okap z ligthControl stworzono po to, 

aby maksymalnie u atwi  ka d  czynno  wykonywan

w po piechu podczas gotowania. Tak e w przypadku 

okapów Siemens zastosowali my sterowanie intuicyjne. 

Za pomoc  systemu lightControl od razu zyskasz pe n  kon-

trol  nad atmosfer  w kuchni, gdy  panel sterowania naszego 

nowego okapu proponuje rozwi zania analogiczne do innych 

urz dze  marki Siemens. Przejrzysty wy wietlacz tekstowy 

LCD i przyciski otoczone niebieskim wiat em na pierwszy rzut 

oka pokazuj , które funkcje s  aktualnie aktywne. W u amku

sekundy porz dkujesz swoj  wiedz  o parametrach ustawie ,

aby spokojnie odda  si  sztuce gotowania.

Ch odziarko-zamra arki coolConcept

Urz dzenia do zabudowy coolConcept oferuj  zupe nie now  koncepcj  przechowy-

wania ywno ci, gwarantuj c pe n  satysfakcj  z u ytkowania ka dego modelu. 

Wszystkie wyró niaj  si  nie tylko wi ksz  pojemno ci  i lepszym wyposa eniem

wn trz, ale te  oszcz dn  i ekologiczn  eksploatacj . Innowacyjna technologia i inte-

ligentne wykorzystanie powierzchni sprawi y, e mogli my osi gn  jeszcze wi ksz

skuteczno  ch odzenia oraz zapewni  przechowywanie wi kszej ilo ci produktów. 

Wydajny obieg ch odzenia oraz nowoczesna elektronika dbaj  o jak najni sze zu y-

cie energii, a nowe usytuowanie kompresora znacznie powi kszy o przestrze  u yt-

kow . Wybieraj c odpowiednie modele, tworz ce spójny, nowatorski system ch o-

dz cy coolConcept, mo esz skomponowa  zestaw idealnie spe niaj cy Twoje potrze-

by. Pozostaje tylko dobranie frontów, które najlepiej b d  pasowa  do Twojej kuchni.
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