Matowa, grafitowa...
Odkryj wysmakowaną
linię Graphite Matt
kuchnia.samsung.pl

P OZNA J URZĄDZENIA L INII G RA PHIT E MAT T

Linia
Graphite
Matt

Nowa kolekcja urządzeń do zabudowy
Samsung Graphite Matt niezbicie dowodzi,
że w kuchni oprócz smaku potraw jest
miejsce na wysmakowany design. Unikalne,
grafitowoszare wykończenie prezentuje się
szlachetnie i zupełnie inaczej niż tradycyjna
stal nierdzewna. Wyrafinowane,
monochromatyczne wzornictwo doskonale
uzupełni aranżację wnętrza kuchni
w minimalistycznym, nowoczesnym
lub loftowym stylu, stanowiąc wyszukaną
alternatywę dla popularnych bieli.
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Piekarniki
Elegancki design idzie w parze z technologiami, które
pomagają osiągać spektakularne efekty na co dzień
przy oszczędności czasu i energii. Zwłaszcza, gdy
przyrządzamy dwa dania jednocześnie.
Przygotuj dwie potrawy jednocześnie
Specjalny separator Dual Cook umożliwi Ci upieczenie dwóch potraw w różnych
trybach i temperaturach, bez przenikania się zapachów.
Równomierne pieczenie
Dzięki dwóm niezależnym termoobiegom Twoje potrawy będą zawsze
równomiernie wypieczone z każdej strony.
Soczyste mięso z chrupiącą skórką
Dzięki Trybowi ProRoasting mięso będzie zawsze soczyste w środku, ale zachowa
chrupiącą skórkę na zewnątrz.
4

Piekarnik z technologią
Dual Cook Flex™

Piekarnik z technologią
Dual Cook

Piekarnik z podwójnym
termoobiegiem

NV75N5671RM

NV75K5541RM

NV70K2340RM

Do 75 l pojemności

■

Do 75 l pojemności

■

Do 68 l pojemności

■

Dzielone drzwi Flex Door

■

Technologia Dual Cook

■

■

Technologia Dual Cook

■

2 termoobiegi / grill / grzałka
dolna

■

2 termoobiegi / grill / grzałka
dolna

2 termoobiegi / grill / grzałka
dolna

■

Auto Menu – 20 programów

■

Auto Menu – 50 programów

■

Tryb ProRoasting

■

Auto Menu – 50 programów

■

Tryb ProRoasting

■

Czyszczenie parą Steam Clean

■

Poczwórna szyba w drzwiach

■

Czyszczenie parą Steam Clean

■

Czyszczenie katalityczne

■

Tryb ProRoasting

■

Czyszczenie katalityczne

■

Prowadnica teleskopowa

■

Czyszczenie pyrolityczne

■

Prowadnica teleskopowa

■

Zakres temperatur: 30-250°C

■

Czyszczenie parą Steam Clean

■

Zakres temperatur: 30-270°C

■

■

Prowadnica teleskopowa

■

Klasa efektywności
energetycznej: A

■

Zakres temperatur: 30-270°C

Klasa efektywności
energetycznej: A

■

Klasa efektywności
energetycznej: A+

■
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Mikrofalówki
To nie wybór z konieczności, a wszechstronna alternatywa
dla tradycyjnych metod gotowania. W tych kuchenkach
możesz już nie tylko podgrzewać, ale i rozmrażać, a nawet
ekspresowo przygotowywać desery.

Kuchenka mikrofalowa
do zabudowy

NQ50K3130BM

MS22M8074AM

■

Do 50 l pojemności

■

Do 22 l pojemności

■

900 W mocy mikrofal

■

850 W mocy mikrofal

Wyjątkowo duża pojemność
Aż do 50 l pojemności pozwoli Ci szybko przygotować obiad dla całej rodziny.

■

Sterowanie elektroniczne

■

Sterowanie elektroniczne

■

7 poziomów mocy mikrofal

■

6 poziomów mocy mikrofal

Proste utrzymanie czystości
Wnętrze z emalii ceramicznej i program czyszczenia parą Steam Clean
pozwolą z łatwością usunąć każde zabrudzenie.

■

15 programów Auto Cook
i Auto Reheat

■

25 programów Auto Cook
i Auto Reheat

■

Funkcja rozmrażania –
5 programów automatycznych

■

Funkcja rozmrażania –
5 programów automatycznych

■

Funkcja czyszczenia parą
Steam Clean

■

Funkcja gotowania sensorowego

■

Wnętrze z emalii ceramicznej

Automatyczne programy gotowania
Zaprogramowane w urządzeniu przepisy ułatwią i wzbogacą
Twoje kulinarne eksperymenty.
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Kuchenka mikrofalowa
do zabudowy

■

Wnętrze z emalii ceramicznej
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Okapy
Wydajność, cicha praca i perfekcyjny design to cechy, jakie
znajdziesz w okapach Samsung. Zapewniają pełen komfort
bez względu na intensywność zapachów.

Okap kominowy 90 cm

NK24M5070BM

NK36M5070BM

■

60 cm szerokości

■

90 cm szerokości

Wysoka wydajność
Potężna moc ssąca błyskawicznie usuwa zapachy i dym
oraz utrzymuje komfortowe warunki gotowania w kuchniach.

■

668 m /h maksymalnej
wydajności

■

668 m3/h maksymalnej
wydajności

■

3 tryby pracy + Booster

■

3 tryby pracy + Booster

Prosta obsługa
Elegancki wyświetlacz dotykowy zapewnia prostą,
intuicyjną obsługę.

■

Sterowanie dotykowe

■

Sterowanie dotykowe

■

Niebieski wyświetlacz LED

■

Niebieski wyświetlacz LED

■

2 aluminiowe filtry
przeciwtłuszczowe Alu Panel

■

3 aluminiowe filtry
przeciwtłuszczowe Alu Panel

■

Filtr węglowy

■

Filtr węglowy

■

Oświetlenie LED

■

Oświetlenie LED

■

Klasa efektywności
energetycznej: B

■

Klasa efektywności
energetycznej: B

Błyskawiczne odświeżanie powietrza
Wbudowany filtr węglowy oraz funkcja Booster
błyskawicznie pochłoną zapachy i odświeżą powietrze nawet
po wielogodzinnym smażeniu lub przypaleniu potrawy.
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Okap kominowy 60 cm

3
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Płyty
Podgrzewaj, smaż, duś – wszystko szybko i w sposób
intuicyjny. Dzięki inteligentnym technologiom, które
zapewniają swobodę działania i bezpieczeństwo,
gotowanie staje się przyjemnością.
Gotowanie w wielu naczyniach jednocześnie
Unikalne strefy Flex Zone umożliwią Ci wygodne gotowanie
w naczyniach o różnej wielkości i kształtach.
Intuicyjna i wygodna obsługa
Szeroki i intuicyjny panel typu slider pozwoli na płynną regulację ustawień
i na precyzyjną kontrolę wtrakcie gotowania.
Kontrolowana przerwa w gotowaniu
Funkcja pauzy zniweluje ryzyko wykipienia lub przypalenia potraw
i natychmiast obniży moc wszystkich pól, gdy na chwilę oddalisz się od płyty.
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Płyta indukcyjna
z funkcją Bluetooth
i strefą Flex Zone

Płyta indukcyjna
z dwiema strefami
Flex Zone

NZ64N7757GK

NZ64R9787GK

■

Bezramkowa ze ściętym frontem

■

Bezramkowa ze ściętym frontem

■

60 cm szerokości

■

60 cm szerokości

■

Strefa Flex Zone o mocy 3,3 kW
(booster 3,6 kW)

■

2 Strefy Flex Zone o mocy 3,3 kW
(booster 3,6 kW)

■

7,2 kW mocy całkowitej

■

7,2 kW mocy całkowitej

■

Funkcja Bluetooth – komunikacja
z okapem

■

Funkcja Bluetooth – komunikacja
z okapem

■

Łączność Wi-Fi – monitoring
pracy płyty

■

Łączność Wi-Fi – monitoring
pracy płyty

■

Płynna regulacja mocy
za pomocą slidera

■

Płynna regulacja mocy
za pomocą slidera

■

15 poziomów ustawienia mocy

■

15 poziomów ustawienia mocy

■

Funkcja podtrzymywania ciepła
Keep Warm

■

Funkcja podtrzymywania ciepła
Keep Warm

■

Funkcja pauzy

■

Funkcja pauzy

■

Funkcja Booster dla każdego
pola grzejnego

■

Funkcja Booster dla każdego
pola grzejnego
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Zmywarki
Wydajne i energooszczędne, pozmywają już w godzinę,
a naczynia pozostawią lśniące i bez zacieków. Ich niskie
zużycie wody i energii pomaga chronić środowisko.
Czyste i suche naczynia już w godzinę
Wystarczy zaledwie 60 minut, aby przeprowadzić pełny
cykl zmywania i suszenia mniej zabrudzonych naczyń.
Naczynia bez zacieków
System Auto Open tuż po zakończeniu pracy zmywarki uchyla drzwi,
dzięki czemu para ulatuje bez osiadania na naczyniach.
Wydajna klasa energetyczna
Pozwala oszczędzać na rachunkach za prąd i wodę, również dzięki ekonomicznej
funkcji połowy załadunku do umycia tylu naczyń, ilu akurat potrzeba.
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Zmywarka do pełnej
zabudowy
DW60R7050BB / DW6KR7051BB
■

Do pełnej zabudowy

■

60 cm szerokości

■

Pojemność na 14 kompletów

■

Funkcja dezynfekcji

■

Szuflada na sztućce

■

Funkcja Speed Booster
skracająca czas cyklu

■

Automatyczne otwieranie drzwi
po zakończeniu cyklu zmywania

■

8 programów

■

Funkcja 1/2 załadunku

■

Regulacja wysokości
górnego kosza

■

Program Cichy – 42 dB(A)

■

Klasa efektywności
energetycznej: D
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Lodówki
Pomieszczą nawet duży zapas jedzenia, zapewnią
wiele intuicyjnych, praktycznych rozwiązań
oraz przedłużą świeżość produktów.
Pojemna jak nigdy dotąd
Technologia SpaceMax™ umożliwia uzyskanie większej przestrzeni użytkowej
przy niezmienionych wymiarach zewnętrznych.
Bez rozmrażania i szronu
Dzięki technologii pełnego No Frost lód i szron nie osadzają się
na produktach ani ściankach urządzenia.
Produkty świeże do 14 dni*
Podwójny obieg powietrza w chłodziarce i zamrażalniku Twin Cooling Plus™
gwarantuje optymalną wilgotność i zapobiega mieszaniu się zapachów.
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* Wyniki badań SLG Prüf- und Zertifi zierungs GmbH dla lodówek RS6*N8*
(w porównaniu z modelem RSA1U*) RS6*N8* (w porównaniu z modelem RSA1U*).

Lodówka z dolnym
zamrażalnikiem,
SpaceMax™

Lodówka
Side by Side,
SpaceMax™

Lodówka
Family Hub™,
SpaceMax™

RB38T776CB1

RS68A8840B1

RS6HA8891B1

■

Do 390 l pojemności (chłodziarka
276 l, zamrażalnik 114 l)

■

Do 634 l pojemności (chłodziarka
409 l, zamrażalnik 225 l)

■

Do 614 l pojemności (chłodziarka
389 l, zamrażalnik 225 l)

■

Nowy SpaceMax™

■

System Smart Convertible 5-w-1

■

System Smart Convertible 5-w-1

■

Pełny No Frost

■

Pełny No Frost

■

Pełny No Frost

■

Panel Metal Cooling

■

Panel Metal Cooling

■

Panel Metal Cooling

■

System All-Around Cooling

■

■

■

Cool Silent

2 niezależne obiegi chłodzenia
Twin Cooling Plus™

2 niezależne obiegi chłodzenia
Twin Cooling Plus™

■

Szuflada z kontrolą wilgotności
Humidity Fresh+

■

Tryb Precise Chef Cooling

■

Tryb Precise Chef Cooling

■

Kostkarka i dystrybutor wody

■

Kostkarka i dystrybutor wody

■

Komora zero Optimal Fresh+

■

Półka na wino

■

■

Funkcje Power Cool &
Power Freeze

■

Kompresor z 10-letnią
gwarancją Digital Inverter

Kompresor z 10-letnią
gwarancją Digital Inverter

■

■

Kompresor z 10-letnią
gwarancją Digital Inverter

■

Klasa efektywności
energetycznej: F

Klasa efektywności
energetycznej: F

■

Klasa efektywności
energetycznej: C
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Wsparcie Samsung
Jesteś już częścią Rodziny Samsung.
Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić.

Profesjonalna pomoc w 28 autoryzowanych
serwisach AGD na terenie kraju:
samsung.com/pl/support/servicelocation.

Serwis online z możliwością zgłoszenia naprawy
online: cyberserwis.samsung.pl.
Poradnik z materiałami wideo pomocnymi

Społeczność Samsung z możliwością uzyskania
wsparcia od doświadczonych użytkowników
i dzielenia się własnymi doświadczeniami.
Wideowsparcie – usługa pozwalająca
konsultantowi infolinii Samsung zobaczyć
usterkę dzięki połączeniu wideo.
Klient korzystając z kamerki swojego
smartfona, w łatwy sposób prezentuje swój
problem, a konsultant znajduje rozwiązanie.

poradnik.samsung.pl.
Aplikacja SmartThings umożliwiająca łatwe
sterowanie sprzętem AGD za pomocą smartfona.
Pomagamy migiem – obsługa osób niesłyszących
przez infolinię, autoryzowane centra
serwisowe oraz salony Brand Store:
pomagamymigiem.samsung.pl.

Ósmy rok z rzędu jesteśmy zdobywcą Gwiazdy
Jakości w kategorii obsługi posprzedażowej AGD.
2 lata gwarancji od momentu zakupu.
Jeśli chcesz skorzystać z usługi gwarancyjnej, skontaktuj się z nami,
a my przeprowadzimy Cię przez cały proces.

Możliwość rozszerzenia ochrony urządzenia nawet do 5 lat: guardserwis.samsung.pl.
Infolinia Samsung
Czynna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
tel. 801-172-678*
* Koszt połączenia według taryfy operatora.

Społeczność Samsung:
forum.samsung.pl

Znajdziesz nas na:
samsung.pl

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.,
02-676 Warszawa, ul. Postępu 14
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000128080, NIP: 526-10-44-039
Kapitał zakładowy: 52 759 500 zł
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W razie wątpliwości należy się skonsultować ze sprzedawcą.
Prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

