
Rodzina sprz tu AGD w komplecieRodzina sprz tu AGD w komplecie

W swojej ofercie Samsung posiada wszystkie nie-

zb dne do kuchni sprz ty do zabudowy: piekarniki, 

mini piekarnik Speed Oven, kuchenki mikrofalowe, 

okapy, p yty ceramiczne, indukcyjne, zmywarki 

oraz wolno stoj ce ch odziarko-zamra arki (w tym 

bardzo bogat  ofert  lodówek side by side). 

Wszystkie produkty idealnie wspó graj  ze sob .

Ich elegancki design, wysoki poziom wykonania 

oraz funkcjonalno  zapewniaj  u ytkownikom 

wygod  oraz oszcz dno  czasu i energii podczas 

codziennej pracy w kuchni.

Genialne technologieGenialne technologie

Zapewniaj c klientom mo liwo  wyposa enia 

kuchni w komplet urz dze  AGD, Samsung propo-

nuje równie  wyj tkowe rozwi zania technologicz-

ne: jedyn  na rynku, opatentowan  technologi

Twin Convection™ wykorzystan  w piekarnikach 

oraz technologi  Silver Nano Health System™ w lo-

dówkach.

Podwójne pieczeniePodwójne pieczenie

Technologia Twin Convection™ umo liwia podzie-

lenie piekarnika na dwie oddzielne komory przy 

u yciu specjalnego separatora i niezale ne piecze-

nie 2 ró nych potraw w ró nych trybach, tempera-

turach i w ró nym czasie. Jednocze nie zapachy 

pieczonych potraw nie mieszaj  si ! Nie ma te

konieczno ci nagrzewania ca ego piekarnika 

(65 litrów) w przypadku przygotowywania mniej-

szych da  (wystarczy wykorzysta  tylko górn

cz  30 litrów lub doln  32 litry). Dzi ki piekarni-

kom z technologi  Twin Convection oszcz dzamy

czas i energi  (piekarnik posiada potrójn  klas  A 

efektywno ci energetycznej).

Zdrowie na pierwszym miejscuZdrowie na pierwszym miejscu

Samsung proponuje tak e rewolucyjn  technolo-

gi  Silver Nano Health System™, zastosowan

nie tylko w ch odziarko-zamra arkach, ale tak e

w pralkach, klimatyzatorach i odkurzaczach. 

Lodówki wyposa one w technologi  Silver Nano 

pokryte s  wewn trz warstw  nanosrebra. 

Uwolnione jony srebra, kr c wraz z zimnym 

powietrzem wewn trz lodówki, niszcz  szkodliwe 

bakterie i zapo-

biegaj  ich roz-

mna aniu si  a

w 99,9%. Dzi ki

temu ywno

przechowywa-

na w lodówkach 

Samsung za-

chowuje wie-

o  przez d ugi

czas, zachowu-

j c jednocze-

nie wszystkie 

walory smako-

we.

Nowy wymiar estetykiNowy wymiar estetyki

Najnowsze produkty AGD marki Samsung to nie 

tylko nowatorskie technologie oraz dba o  o wygo-

d  i bezpiecze stwo u ytkowników. To równie

niezwykle interesuj cy, minimalistyczny design, 

doskonale dopasowuj cy si  do najbardziej nawet 

wyszukanej kuchni. Ta ciekawa, subtelna stylistyka 

jest efektem wspó pracy firmy Samsung z najzdol-

niejszymi projektantami, w ród których jest wiato-

wej s awy designer przemys owy – Jasper Morrison. 

Zaprojektowa  on dla Samsunga lini  obejmuj c

ch odziarko-zamra ark  side by side oraz piekarnik 

do zabudowy.

Firma Samsung – lider na rynku produktów AGDFirma Samsung – lider na rynku produktów AGD 

– znów zaskakuje swoimi najnowszymi pomys ami.– znów zaskakuje swoimi najnowszymi pomys ami.

Od niedawna oferuje klientom mo liwo wyposa-Od niedawna oferuje klientom mo liwo  wyposa-

enia kuchni w komplet urz dze AGD.enia kuchni w komplet urz dze  AGD. 

Proponowane sprz ty do zabudowy, jak równieProponowane sprz ty do zabudowy, jak równie

bogata oferta lodówek wolnostoj cych, charaktery-bogata oferta lodówek wolnostoj cych, charaktery-

zuj si nie tylko wyj tkowym designem s równiezuj  si  nie tylko wyj tkowym designem s  równie

atwe w obs udze, funkcjonalne i wyposa one w no-atwe w obs udze, funkcjonalne i wyposa one w no-

woczesne technologie, które pozwalaj zaoszcz -woczesne technologie, które pozwalaj  zaoszcz -

dzi czas i energi , a przy tym chroni zdrowie nasdzi  czas i energi , a przy tym chroni  zdrowie nas 

i naszych najbli szych...i naszych najbli szych...

w komplecie
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Design i funkcjonalno
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