
Siemens. Seznamte se s budoucností.

siemens-home.cz

Chladnička plná senzorů  
pro život plný možností
Dlouhotrvající čerstvost a spousta flexibility. Představujeme chladničky  
Siemens s technologiemi iSensoric a hyperFresh. Když chcete od života víc!Sk
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100% čerstvost v chladničce.
100% volnost v životě
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100% čerstvost v chladničce.
100% volnost v životě

Nové chladničky SIemens s sebou přinášejí 
dokonalou svobodu: pusťte se do čehokoli 
chcete, kdykoli chcete. Pokud máte chuť na 
steak, udělejte si ho. A pokud vám do toho něco 
přijde, nevadí. Vždycky se můžete vrátit a dát si 
ho, protože váš steak teď vydrží chutný 

a čerstvý po velmi dlouhou dobu. Naše spotře-
biče vám plány nekomplikují, ale usnadňují. Jak? 
Svou chytrostí. Díky inteligentním senzorům 
a důmyslným inovacím vám umožňují žít 
naplno a bez kompromisů. Když chcete od 
života víc!
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Senzory pracují, vy relaxujte.  
O vaše potraviny je postaráno
Chladicí přístroje Siemens jsou vybaveny až osmi inteligentními senzory 
a pokročilým softwarem. Jejich kontrolní systém hlídá po celou dobu teplotu 
spotřebiče a vyhodnocuje další klíčové faktory. Výsledkem jsou ideální 
podmínky zaručující perfektní, dlouhotrvající čerstvost. Vše samozřejmě zcela 
automaticky.

freshSensefreshSense

Vaše chladnička ví, co vaše jídlo potřebuje: freshSense

I sebemenší výkyvy teploty jako například slunce svítící na chladničku mohou ovlivnit 
podmínky uvnitř spotřebiče – a tím i čerstvost vašich potravin. Technologie freshSense 
tomu předchází. Její senzory měří vnitřní i venkovní teplotu v okolí chladničky 
a rozpoznají, kdykoli dojde ke změně. Kontrolní systém okamžitě zareaguje a upraví 
podmínky tak, aby vaše jídlo zůstalo čerstvé po nejdelší možnou dobu.

noFrost

Odmrazování je minulost: noFrost

Systém noFrost nepřetržitě sbírá důležité informace ze všech svých senzorů a ví, 
kolikrát byly otevřeny dveře chladničky nebo jaká je teplota v místnosti. Na základě 
těchto dat řídí odmrazovací cykly mrazicí části spotřebiče. Díky tomu zabraňuje tvorbě 
námrazy a přispívá k nižší spotřebě energie. Už nikdy nebudete muset znovu 
odmrazovat. Šetřete své náklady i svůj čas!

Intelligent
inverter
technology

Tichá a energeticky úsporná: inteligentní invertorová technologie

Invertorový motor chladniček SIemens je nejen výjimečně tichý, ale také úsporný. 
Pomocí mnoha různých senzorů je schopný inteligentně upravovat přesné množství 
energie potřebné k chlazení a zajistit konstantní teplotu v chladicím prostoru. 

Objevte více:

Chcete vědět, jak jednotlivé senzory spolupracují dohromady nebo jak funguje  
technologie iSensoric? Pak prosím navštivte náš web: siemens-home.cz.
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Více čerstvosti. Více radosti.  
Více místa

Plus 54 l
capacity

Překvapivě prostorná: 54 litrů kapacity navíc*

Odteď zůstane ještě více potravin ještě déle čerstvých: nové chladničky disponují dal-
šími 54 litry objemu navíc, takže v nich s přehledem uskladníte týdenní nákup. Což 
znamená, že v jedné přihrádce uchováte čerstvých až dvacet cukrových melounů 
najednou. Například.

bigBox

Spousta místa i na velké věci: bigBox

Na obřího humra nebo na pořádné množství drceného ledu pro večerní párty – když 
potřebujete zamrazit obzvlášť rozměrné nebo neskladné potraviny, extravelký sklado-
vací prostor se hodí. Přihrádka bigBox má výšku téměř 26 cm a nabízí tak opravdu 
hodně místa pro uskladnění a stohování čehokoli. A díky vložené dělicí přepážce 
můžete vše uspořádat, jak potřebujete.

Díky chytrým funkcím jsou vaše potraviny uchovávány v optimálním prostředí 
a zůstávají dlouho čerstvé. Ale tím přednosti chladniček Siemens ani zdaleka 
nekončí. Vše máte jednoduše na dosah ruky. Ovládejte svůj spotřebič bez 
sebemenší námahy. Užívejte si každý den jako nový!

 

*oproti standardnímu přístroji o šířce 60 cm (KG39NAI40)
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superCooling

Vyrovnaná teplota: superCooling

Nic vás nezaskočí. Se superchladicí funkcí superCooling vám stačí zmáčknout jediné 
tlačítko a teplota v chladicí části se rychle sníží na +2 °C. To zabrání nechtěnému 
zvýšení teploty už zchlazených potravin v případě, že do chladničky vložíte jídlo, které 
není až tak studené.

90°

angle
Opening

Pasují kamkoli: 90° úhel otevření dveří

Konečně můžete využít každý centimetr prostoru. Nové chladničky Siemens je možné 
umístit do jakéhokoli výklenku, přímo k boční stěně. Díky inovativní technologii závěsu 
jsou všechny přihrádky plně výsuvné, i když jsou dveře otevřené na 90°. Získejte ze své 
chladničky maximum.

softClosing
Door

Otevřít. Zavřít. Jak je libo: G-Closer

Aby chladnička nezůstala zbytečně otevřená, mechanika G-Closer automaticky dovře 
její dveře, pokud jsou pod úhlem menším než 30°. A naopak – v případě, že dveře 
dosáhnou úhlu 130°, G-Closer zamezí, aby narazily do zdi. Pro váš komfort děláme vše.
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Vychutnejte si čerstvost až třikrát déle. Díky 
systému hyperFresh premium 0°C je to snadné 
jako nikdy předtím. Pomocí otočného kruhového 
voliče jednoduše nastavte druh vloženého ovoce 
nebo zeleniny a vlhkost vzduchu se tomu auto-
maticky přizpůsobí. Přihrádka s 0 °C je zase 
ideální pro uchovávání ryb a masa. 

Čerstvý, čerstvější, nejčerstvější: 
hyperFresh

hyperFresh premium. Až třikrát déle čerstvé

Systém hyperFresh udržuje vaše potraviny čerstvé tak dlouho, jak potřebujete, 
a dokonce ještě déle. Nabízí vám optimální skladovací podmínky a zároveň 
vysokou míru přizpůsobivosti: aby vyhověl vašim individuálním požadavkům, 
je hyperFresh dostupný v různých konfiguracích. 

Nová přihrádka hyperFresh nejenže dobře 
vypadá, ale také skvěle funguje – díky správným 
podmínkám uchová vaše potraviny čerstvé až 
dvakrát déle, než je běžné. Ať už skladujete 
ovoce, nebo zeleninu, prostě si jen vyberete, 
a vlhkost vzduchu se sama nastaví na optimální 
hodnotu.

hyperFresh plus. Až dvakrát déle čerstvé
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Přihrádka hyperFresh zajistí, že vaše potraviny 
zůstanou déle čerstvé, a navíc se velmi jedno-
duše ovládá. Její tvar i funkce jsou navrženy, aby 
ovoce a zelenina byly skladovány v co nejpřízni-
vějších podmínkách. Sami oceníte kvalitu, 
ucítíte čerstvost a užijete si chuť.

Najděte pro sebe to pravé! 

Pro vyhledání spotřebiče, který 
přesně odpovídá vašim poža-
davkům, nebo pro získání doda-
tečných informací o jednotlivých 
funkcích, navštivte prosím web: 
siemens-home.cz.

hyperFresh. Užijte si potraviny déle čerstvé!

Obě přihrádky hyperFresh <>0 °C byly speciálně 
vyvinuty pro chlazení ryb a masa. Poskytují jim 
dokonalé chladicí podmínky okolo 0 °C, čímž je 
udrží až 2x déle čerstvé. Oddělené boxy zame-
zují nechtěnému přenosu pachů. Obě přihrádky 
se navíc dají jednoduše vyjmout jednou rukou, 
takže snadno uvolníte místo pro jiné potraviny.

hyperFresh <>0 °C.  
Nastavitelná čerstvost pro ryby a maso
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Flexibilní mrazicí prostor

Díky systému varioZone je možné vyjmout zásuvky a skleněné plochy mezi zásuv-
kami – tak si můžete sami individuálně upravit úložný prostor dle svých požadavků.

superMrazení

Aby došlo jen k nepatrné ztrátě chladu již zamražených potravin při vložení teplejších, 
může být až 24 hodin předem aktivována funkce superMrazení. Vnitřní teplota pak 
automaticky klesne.

Rozjasní tmu: LED osvětlení 

Vnitřní prostor chladničky je dokonale prosvětlen kombinací bodového světla na 
stropě a integrovaných bočních světel. LED

superMrazení
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vysunovací 
skleněné police

Všechno lehce uchopitelné

Pro více komfortu při vkládání a vyjímání potravin se nechá robustní skleněná plocha 
pomocí profesionální lišty vysunout až o 15 cm – lehce vysunovací, a dokonce stabilní 
proti převrhnutí při plně naloženém stavu. Tak si ponecháme vše nejlépe na očích.

Odmrazování netřeba

Již nikdy více odmrazování: technologie noFrost odvádí vlhkost vzduchu ven z mrazi-
cího prostoru. Tak zůstává vzduch suchý a spolehlivě zamezuje tvorbě ledu na vnitřních 
stěnách přístroje nebo jinovatky na potravinách. A u technologie lowFrost je nejen 
tvorba ledu díky speciálnímu výparníku nepatrná a homogenní, ale i odmrazování 
výrazně rychlejší než u tradičních systémů. 



•  Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR.

•  Myslete, prosím, na několikanásobné použití tohoto prospektu 
a předejte ho dalším zájemcům.

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

Zákaznická linka: 251 095 555 
e-mail: siemens.spotrebice@bshg.com 
© 2016 BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Printed in Czech Republic 5/2016
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