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S I E M E N S

Ch odziarka Side by Side 

Zapomnij o rozmra aniu

Nowe ch odziarko-zamra arki Side by 

Side zachwycaj  nie tylko wyj tkow  for-

m . Innowacyjne rozwi zania znajdziesz

tu w ka dym detalu. Dla Twojej wygody

zas-tosowano w nich bezobs ugowy sys-

tem noFrost, który sprawia, e ch odziarka

rozmra a si  samodzielnie. Wymuszony

obieg powietrza dba dodatkowo o odpro-

wadzenie z zamra alnika wilgoci i zgroma-

dzenie jej w oddzielnym pojemniku. Po-

wietrze wewn trz pozostaje suche: dzi ki

temu nie wytwarza si  lód ani na cian-

kach zamra alnika, ani na produktach. 

Od kostek lodu po inne warianty.

Dystrybutor w drzwiach ch odziarki Side

by Side czeka na Twoj  decyzj . Masz

ochot  na klasycznego drinka? Nic a-

twiejszego! Wystarczy wybra  odpowied-

ni  funkcj  i zaraz do podstawionej

szklanki wpadnie tyle kostek lodu, ile za-

dasz. Ró norodno  wariantów zado-

woli ka dy gust – równie atwo uzyskasz

kruszony lód, czy  sch odzon  wod . O jej

krystaliczn  czysto  i dobry smak zadba

wbudowany filtr. I wszystko bez adnego

wysi ku i ci g ego si gania do wn trza.

Podr czny Mini Bar

Side by Side jest pe na udogodnie  wi-

docznych jeszcze przed otwarciem drzwi.

Z lewej strony mamy wygodny dystrybu-

tor, natomiast po prawej usytuowany zos-

ta  przydatny barek na napoje i produkty,

po które najcz ciej si gasz. W jego jasno

o wietlonym wn trzu zaraz znajdziesz

wszystko, czego potrzebujesz.

Ekspres do zabudowy

Sztuka parzenia kawy

Jego wysmakowany design i komfort ob-

s ugi sprawiaj , e parzenie kawy w do-

mowych warunkach staje si  wyj tkowym

prze yciem. Nowy automat Siemens nie

zajmuje miejsca na blacie, a uzupe nia za-

budow  kuchni. Pi kna obudowa kryje

najnowsz  technologi : unikalny system

aroma whirl wydobywa z kawy ca  g bi

smaku i aromatu. Mo esz u y  dowolne-

go naczynia: dzi ki regulowanej wysoko-

ci dystrybutora kawy, zmie ci si  pod

nim ka dy kubek lub fili anka. U atwiono

te  uzupe nianie pojemnika na kaw  lub

wod  – wystarczy wysun  ca y modu

ekspresu.

Ciep e fili anki – lepsza kawa

Proponujemy doda  do zabudowy

przydatn  szuflad  do podgrzewania

naczy . Podaj c kaw  w ciep ej fili an-

ce zapewniasz najlepsz  jako  jej

smaku i aromatu.

quantumSpeed
szybki jak b yskawica

Szybki jak b yskawica

Nie ma lepszego rozwi zania dla mi o-

ników domowej kuchni, licz cych

czas! Przy wielu potrawach mo na

oszcz dzi  do 70% czasu. Szybki jak

b yskawica kompakt quantumSpeed,

spe nia rol  kuchenki mikrofalowej,

grilla kwarcowego oraz klasycznego

(grzanego powierzchniowo) piekarnika.

Potrafi te  rozmra a , podgrzewa

i utrzymywa  w cieple. Jego sprawno

polega na wielo ci wariantów i niewia-

rygodnej szybko ci przygotowania po-

traw. Logiczny panel oferuje wyj tkowo

prost  obs ug : wy wietlacz tekstowy

w kilku jezykach informuje o ustawie-

niach piekarnika, a 51 automatycznych

programów gwarantuje perfekcyjne

przyrz dzanie potraw. Funkcja Pami

zapisze na sta e ulubione ustawienia,

a doskona y smak i chrupko  Twoich

da  zadziwi  najwytrawniejszych sma-

koszy.

P yty indukcyjne

To najnowocze niejszy sposób goto-

wania. Dzi ki wykorzystaniu indukcji

ciep o powstaje jedynie w miejscu,

gdzie jest potrzebne. Po zdj ciu naczy-

nia p yta pozostaje praktycznie ch od-

na, poniewa  ciep o powstaje w naczy-

niu, a nie w p ycie. Gotowanie jest

przyjemniejsze i bezpieczniejsze, a tak-

e du o bardziej energooszcz dne.
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