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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  cook-

Control oznacza, e piekarnik dopilnuje wszystkiego za Ciebie! Elektronika 

zadba o ka d  potraw : wystarczy wybra  odpowiedni program, a piekar-

nik sam zatroszczy si , aby nasze ulubione potrawy zosta y perfekcyjnie 

upieczone. Elektronika oferuje do 68 programów umo liwiaj 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 po-

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

S I E M E N S prezentuje

Wi cej funkcji, mniej obs ugi manualnej z nowym panelem lightControl. 

Gotuj c zwykle polegamy na swojej intuicji, dobieraj c sk adniki czy przyprawiaj c potrawy. 

Nowy system obs ugi piekarników lightControl wdra a taki intuicyjny sposób dzia ania równie

do obs ugi urz dze .

Sterowanie jest teraz wyj tkowo szybkie i atwe: w wybranych modelach odbywa si  za pomoc

centralnego, chowanego pokr t a oraz po o onych po jego obu stronach przycisków funkcyjnych. 

Po w czeniu piekarnika, kontury pokr t a rozb yskuj  ch odnym, niebieskim wiat em. Ten ele-

gancki akcent wizualny nie s u y wy cznie ozdobie, ale równie  bezpiecze stwu: gdy pokr t o

schowamy w panelu – wiat o ga nie i masz pewno , e urz dzenie jest wy czone. O wietlone

s  równie  przyciski – pokazuj  na pierwszy rzut oka, które funkcje s  aktualnie aktywne. Poza 

tym wy wietlacz podaje wszystkie istotne informacje dotycz ce wybranego programu, a nawet 

proponuje optymalne ustawienia. Jednolita koncepcja obs ugi lightControl jest stosowana 

konsekwentnie – w ród ró nych urz dze  marki Siemens znajdziesz zawsze ten sam, intuicyjny 

sposób korzystania z ich mo liwo ci.

Idealnie dobrane parametry pieczenia to doskona e rozwi zanie dla 

wszystkich mi o ników domowych wypieków. Termoobieg gor ce po-

wietrze 3D plus stanowi najlepszy rodzaj grzania, pozwalaj cy uzyskiwa

optymalne wyniki pieczenia, niezale nie od tego, czy wypiek znajduje si

na jednej czy wielu p aszczyznach piekarnika. Wypieki z ciasta suchego 

jak np.: ciasteczka czy bu eczki mo na piec nawet na 3 blachach jedno-

cze nie. Wypieki z ciasta wilgotnego jak pizza czy ciasto z owocami mo -

na przyrz dza  jednocze nie na 2 p aszczyznach.  

Funkcja „hydroBaking” to znowu optymalny sposób grzania dla potraw, 

które powinny zachowa  odpowiedni  wilgotno  wewn trz,

a z wierzchu pokry  si  chrupi c  skórk . Podczas pieczenia wilgo

z produktu pozostaje wewn trz piekarnika co nie wysusza potrawy. 

Funkcja ta idealnie nadaje si  do pieczenia ciasta dro d owego,

biszkoptowego, chleba, bu ek i wielu innych.
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ADRES FIRMY:

P yta z panelem obs ugi metalSilder jest 

naprawd  wyj tkowa! Tylko Siemens dostarczy 

Ci udane po czenie funkcji touchSilder 

i szlachetnej stalowej powierzchni. Siemens 

przyzwyczai  nas bowiem do tego, e za 

eleganckim wzornictwem ukrywa si  innowacyjna 

technika, bez której wkrótce trudno si  b dzie

obej . Wyra ne oddzielenie powierzchni 

grzewczej od elementów kontroli oraz szczególnie 

d ugi panel obs ugi dotykowej touchSilder 

sprawiaj , e sterowanie gotowaniem na nowych 

p ytach jest szczególnie wygodne, przejrzyste 

i dok adne.

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

kontrol  nad atmosfer  w kuchni, gdy  panel sterowania 

naszego nowego okapu proponuje rozwi zania analogicz-

ne do innych urz dze  marki Siemens. Przejrzysty wy wie-

tlacz tekstowy LCD i przyciski obwiedzione 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.

Ponadczasowe wzornictwo oznacza, e zawsze dobierzesz odpowiedni wariant. 

Czarna kolorystyka w po czeniu ze stal  szlachetn  – charakterystyczny motyw 

wizualny nowoczesnego wn trza, czy w sobie ponadczasowe pi kno

i modernistyczn  elegancj . Kuchnia, centralne miejsce domu, warte jest starannego 

doboru elementów wystroju. Teraz masz wietn  okazj  – nowe urz dzenia

do zabudowy marki Siemens zadziwiaj  wywa on  optycznie stylistyk  i idealnie 

sprawdz  si  w ka dej przestrzeni.
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