
Siemens. Zoznámte sa s budúcnosťou.

www.siemens-home.com/sk

Chladnička plná senzorov 
na život plný možností
Dlhotrvajúca čerstvosť a veľa flexibility. Predstavujeme chladničky 
Siemens s technológiami iSensoric a hyperFresh. Keď chcete od života viac.
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100 % čerstvosť v chladničke.
100 % voľnosť v živote.
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Nové chladničky SIemens prinášajú so sebou 
dokonalú slobodu: pusťte sa do čohokoľvek 
chcete, kedykoľvek chcete. Ak máte chuť na 
steak, urobte si ho. A ak vám do toho niečo 
príde, nevadí. Vždy sa môžete vrátiť a dať si ho, 
pretože váš steak teraz vydrží chutný a čerstvý 

veľmi dlhý čas. Naše spotrebiče vám plány 
nekomplikujú, ale uľahčujú. Ako? Svojou 
chytrosťou. Vďaka inteligentným senzorom 
a dômyselným inováciám vám umožňujú žiť 
naplno a bez kompromisov. Keď chcete od 
života viac.
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Senzory pracujú, vy relaxujte. 
O vaše potraviny je postarané
Chladiace prístroje Siemens sú vybavené až ôsmimi inteligentnými senzormi 
a pokročilým softvérom. Ich kontrolný systém po celý čas kontroluje teplotu 
vnútri spotrebiča a vyhodnocuje ďalšie kľúčové faktory. Výsledkom sú ideálne 
podmienky zaručujúce perfektnú, dlhotrvajúcu čerstvosť. Všetko, samozrejme, 
celkom automaticky.

freshSensefreshSense

Vaša chladnička vie, čo vaše jedlo potrebuje: freshSense

Aj najmenší výkyv teploty, ako napríklad svietiace slnko na chladničku, môže ovplyvniť 
podmienky vnútri spotrebiča – a tým aj čerstvosť vašich potravín. Technológia 
freshSense tomu predchádza. Jej senzory merajú vnútornú aj vonkajšiu teplotu v okolí 
chladničky a rozpoznajú, keď dôjde k zmene. Kontrolný systém okamžite zareaguje 
a upraví podmienky tak, aby vaše jedlo zostalo čo najdlhšie čerstvé.

noFrost

Odmrazovanie je minulosť: noFrost

Systém noFrost nepretržite zbiera dôležité informácie zo všetkých svojich senzorov 
a vie, koľkokrát boli otvorené dvere chladničky alebo aká je teplota v miestnosti. Na 
základe týchto údajov riadi odmrazovacie cykly mraziacej časti spotrebiča. Vďaka tomu 
zabraňuje tvorbe námrazy a prispieva k nižšej spotrebe energie. Už nikdy nebudete 
musieť znova odmrazovať. Šetrite svoje náklady aj svoj čas.

Intelligent
inverter
technology

Tichá a energeticky úsporná: inteligentná invertorová technológia

Invertorový motor chladničiek SIemens je nielen výnimočne tichý, ale aj úsporný. 
Pomocou mnohých rôznych senzorov je schopný inteligentne upravovať presné 
množstvo energie potrebné na chladenie a zaistiť konštantnú teplotu v chladiacom 
priestore. 

Objavte viac:

Chcete vedieť, ako jednotlivé senzory dokopy spolupracujú alebo ako funguje 
technológia iSensoric? Potom, prosím, navštívte náš web: www.siemens-home.com/sk
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Viac čerstvosti. Viac radosti. 
Viac miesta.

Plus 54 l
capacity

Prekvapivo priestranná: objem 54 litrov navyše*

Odteraz zostane ešte viac potravín ešte dlhšie čerstvých: nové chladničky disponujú 
ďalším objemom navyše – 54 litrov, takže v nich s prehľadom uskladníte týždenný 
nákup. Čo znamená, že v jednej priehradke uchováte čerstvých až 20 cukrových meló-
nov naraz. Napríklad.

bigBox

Veľa miesta aj na veľké veci: bigBox

Na veľkého homára alebo na poriadne množstvo drveného ľadu na večernú párty – 
keď potrebujete zamraziť obzvlášť rozmerné alebo neskladné potraviny, extra veľký 
skladovací priestor sa hodí. Priehradka bigBox má výšku takmer 26 cm a ponúka naozaj 
veľa miesta na uskladnenie a navrstvenie čohokoľvek. A vďaka vloženej deliacej prie-
hradke môžete všetko usporiadať tak, ako potrebujete.

Vďaka chytrým funkciám sú vaše potraviny uchované v optimálnom prostredí 
a zostávajú dlho čerstvé. Ale tým prednosti chladničiek Siemens ani zďaleka 
nekončia. Všetko máte jednoducho na dosah ruky. Ovládajte svoj spotrebič bez 
najmenšej námahy. Užívajte si každý deň ako nový.

*oproti štandardnému spotrebiču so šírkou 60 cm (KG39NAI40)
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superCooling

Vyrovnaná teplota: superCooling

Nič vás nezaskočí. So superchladiacou funkciou superCooling vám stačí stlačiť jedno 
tlačidlo a teplota v chladiacej časti sa rýchlo zníži na + 2 °C. To zabráni neželanému 
zvýšeniu teploty už schladených potravín v prípade, že do chladničky vložíte jedlo, 
ktoré nie je až tak studené.

90°

angle
Opening

Hodí sa kamkoľvek: 90° uhol otvárania dverí

Konečne môžete využiť každý centimeter priestoru. Nové chladničky Siemens je možné 
umiestniť do akéhokoľvek výklenku, priamo k bočnej stene. Vďaka inovatívnej techno-
lógii závesu sú všetky priehradky plne výsuvné, aj keď sú dvere otvorené na 90°. 
Získajte zo svojej chladničky maximum.

softClosing
Door

Otvoriť. Zatvoriť. Tak, ako sa vám páči: G-Closer

Aby chladnička nezostala zbytočne otvorená, mechanika G-Closer automaticky dovrie 
jej dvere, ak sú pod menším uhlom ako 30°. A naopak – v prípade, že dvere dosiahnu 
uhol 130°, G-Closer zamedzí, aby narazili do steny. Pre váš komfort robíme všetko.



8

Vychutnajte si čerstvosť až trikrát dlhšie. Vďaka 
systému hyperFresh premium 0°C je to ľahké 
ako nikdy predtým. Pomocou otočného kruho-
vého voliča jednoducho nastavte druh vlože-
ného ovocia alebo zeleniny a vlhkosť vzduchu sa 
tomu automaticky prispôsobí. Priehradka s 0 °C 
je ideálna na uchovávanie rýb a mäsa. 

Čerstvý, čerstvejší, najčerstvejší: 
hyperFresh

hyperFresh premium: Až trikrát dlhšie čerstvé

Systém hyperFresh udržuje vaše potraviny čerstvé tak dlho, ako potrebujete 
a dokonca ešte dlhšie. Ponúka vám optimálne skladovacie podmienky 
a zároveň vysokú mieru prispôsobivosti: aby vyhovel vašim individuálnym 
požiadavkám, je hyperFresh dostupný v rôznych konfiguráciách. 

Nová priehradka hyperFresh nielenže dobre 
vyzerá, ale aj skvelo funguje – vďaka správnym 
podmienkam uchová vaše potraviny čerstvé až 
dvakrát dlhšie, ako je bežné. Či už skladujete 
ovocie alebo zeleninu, jednoducho si len vybe-
riete a vlhkosť vzduchu sa sama nastaví na opti-
málnu hodnotu.

hyperFresh plus. Až dvakrát dlhšie čerstvé
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Priehradka hyperFresh zaistí, že vaše potraviny 
zostanú dlhšie čerstvé a navyše sa veľmi jedno-
ducho ovláda. Jej tvar aj funkcia sú navrhnuté 
tak, aby ovocie a zelenina boli skladované v čo 
najpriaznivejších podmienkach. Sami uvidíte tú 
kvalitu, ucítite tú čerstvosť a užijete si tú chuť.

Nájdite pre seba to pravé 

Na vyhľadanie spotrebiča, ktorý 
presne zodpovedá vašim požia-
davkam alebo na získanie dodatoč-
ných informácií o jednotlivých 
funkciách navštívte, prosím, web: 
www.siemens-home.com/sk

hyperFresh. Užite si potraviny dlhšie čerstvé

Obe priehradky hyperFresh <>0°C boli špeciálne 
vyvinuté na chladenie rýb a mäsa. Poskytujú im 
dokonalé chladiace podmienky blízko 0 °C, čím 
ich udržia až 2x dlhšie čerstvé. Oddelené boxy 
zamedzujú nechcenému prenosu pachov. Obe 
priehradky sa navyše dajú jednoducho vybrať 
jednou rukou, takže ľahko uvoľníte miesto na 
iné potraviny.

hyperFresh <>0 °C. 
Nastaviteľná čerstvosť pre ryby a mäso
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Flexibilný mraziaci priestor

Vďaka systému varioZone je možné vybrať zásuvky a sklené plochy medzi zásuvkami – 
tak si môžete sami individuálne upraviť úložný priestor podľa svojich požiadaviek.

superMrazenie

Aby došlo iba k nepatrnej strate chladu už zamrazených potravín pri vložení teplejších, 
môže byť už 24 hodín dopredu aktivovaná funkcia superMrazenie. Vnútorná teplota 
potom automaticky klesne.

Rozjasní tmu: LED osvetlenie 

Vnútorný priestor chladničky je dokonalo presvetlený kombináciou bodového svetla 
na strope a integrovaných bočných svetiel. LED

superMrazenie
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vysúvacie 
sklené police

Všetko ľahko uchopiteľné

Pre viac komfortu pri vkladaní a vyberaní potravín sa robustná sklená plocha dá pomocou 
profesionálnej lišty vysunúť až o 15 cm – ľahko vysúvateľná, a dokonca stabilná proti 
prevrhnutiu pri plnom naložení. Tak si ponecháme všetko najlepšie na očiach.

Odmrazovanie netreba

Už nikdy viac odmrazovať: technológia noFrost odvádza vlhkosť vzduchu von z mrazia-
ceho priestoru. Tak zostáva vzduch suchý a spoľahlivo zamedzuje tvorbe ľadu na 
vnútorných stranách prístroja alebo inovaťou na potravinách. Pri technológii lowFrost 
je nielen tvorba ľadu vďaka špeciálnemu výparníku nepatrná a homogénna, ale 
aj odmrazovanie výrazne rýchlejšie ako u tradičných systémov. 



•  Image obrázky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR.

•  Myslite, prosím, na niekoľkonásobné použitie tohto prospektu 
a odovzdajte ho ďalším záujemcom.
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