promocja

Jak wybrać urządzenie
chłodnicze do domu

W

ybór chłodziarki nie jest łatwą
sprawą. Producenci oferują
coraz więcej urządzeń, które
mają pomóc żywności jak najdłużej
utrzymać świeżość. Musimy jednak
zdecydować, który model chłodziarki jest
najlepszy i jakie funkcje są nam przydatne.
Chciałbym pomóc Państwu w wyborze.
Podpowiedzieć, czym powinniśmy się
sugerować, chcąc kupić porządną lodówkę,
i na co należy przy jej zakupie zwracać
uwagę. Przede wszystkim chłodziarka
musi mieć szczelne układy chłodnicze,
wysokiej jakości komponenty i podzespoły
oraz wysoko wydajne sprężarki.
Co nam po ładnej chłodziarce, jeśli
w wyniku ulatniających się gazów
chłodniczych po kilku latach odmówi
nam posłuszeństwa? Znaczenie mają
także materiały izolacyjne. Dobra izolacja
pozwala dłużej utrzymać pożądaną
temperaturę wewnątrz chłodziarki,
a dwa oddzielne obiegi chłodnicze
– ustawić temperaturę niezależnie
od siebie w chłodziarce i zamrażarce.
Rewelacyjnym rozwiązaniem są komory
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Jakość, Design i Innowacja
SBSes 7165 Premium Plus
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SIDE BY SIDE
SBSes 7165 PremiumPlus
- 6 różnych stref temperatur
- BioFresh – Plus
- NoFrost
- IceMaker
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4 obiegi chłodnicze, 8 BioFresh Plus
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Sterowanie elektroniczne Touch

8

HomeDialog Ready

ECBN 6156 Premium Plus
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Pojemność całkowita 585 litrów
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CHŁODZIARKO
– ZAMRAŻARKA DO
8 DuoCooling
ZABUDOWY
8 IceMaker -GlassLine
ECBN 6156
8 LEDPREMIUM
- Szerokość
91,5 cm
8 Sterowanie Touch
- BioFresh
8 NoFrost -SuperFrost
- NoFrost
8 SmartFrost
- Icemaker
8
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Szklany front
Czarna rama
Bez uchwytu
2 strefy temperatur
34 butelki 0,75 L.

SuperCool

CNPbs 4013 Comfort
BlackSteel -Klasa A++ 8 DuoCooling

CHŁODZIARKA NA WINO
UWT 1682 VINIDOR

opracowanie MK zdjęcia Qmphotostudio/serwis prasowy Pracownia AGD

Pracownia AGD radzi:

świeżości (BioFresh lub BioFresh plus).
To szuflady, w których można sterować
temperaturą i wilgotnością powietrza.
Produkty tam przechowywane zachowują
świeżość i witaminy znacznie dłużej niż
w zwykłej chłodziarce. Chłodziarka powinna
posiadać system NoFrost. Dzięki temu,
że produkty są zamrożone obiegowym
powietrzem chłodzącym, a wilgoć jest
odprowadzana na zewnątrz, wewnątrz
nie tworzy się lód. Z tym systemem
rozmrażanie urządzenia nie jest konieczne.
Dużym plusem we wszelkich urządzeniach
jest czytelne sterowanie. Pozwala ono
precyzyjnie ustawić temperaturę
i resztę przydatnych funkcji, jak BioFresh,
SuperFrost (umożliwia schłodzenie
urządzenia w szybkim czasie do - 32 0C)
czy Tryb Wakacyjny. Dodatkowym atutem
jest automatyczna kostkarka do lodu,
a w modelach Side BySide – IceCenter
(dostarcza lód, lód kruszony oraz zimną
wodę). Możemy także zaopatrzyć się
w chłodziarkę do wina. Dzięki
nowoczesnym technologiom przechowamy
białe i czerwone wino, a nawet szampana
– każdy rodzaj w innej, idealnej
do serwowania temperaturze. Jest
to możliwe dzięki temu, że chłodziarka
posiada różne strefy temperatur zamknięte
w jednym wnętrzu. Elektronika, filtracja
powietrza, kolor szyby w drzwiach
i oświetlenie także odgrywają dużą rolę
w przechowywaniu wina. Przed zakupem
chłodziarki musimy wiedzieć, jakiego typu
urządzenia potrzebujemy, jakie ma mieć
gabaryty, czy istotny jest dla nas większy
czy mniejszy zamrażalnik, jaki kolor
ma mieć chłodziarka i czy serwis świadczy
naprawy gwarancyjne. Współpracując
z wieloma firmami oferującymi sprzęt
chłodniczy, z czystym sumieniem mogę
polecić firmę LIEBHERR. Spośród
urządzeń AGD LIEBHERR produkuje
wyłącznie urządzenia chłodnicze.
Dzięki temu firma ta od lat udoskonala
i poszerza wachlarz produktów, spełniając
najwyższe wymogi energetyczne
i techniczne. W Centrum Handlowym
„Panorama”, w Warszawie przy
al. Witosa 31, Pracownia AGD wystawiła
na ekspozycji ponad piętnaście chłodziarek,
w tym najlepsze modele firmy
Liebherr. Na miejscu zachęcamy
do rozmowy ze znakomicie wyszkolonym
personelem. Fachowcy doradzą
i dobiorą urządzenia, które spełnią
Państwa oczekiwania.
Serdecznie zapraszamy. 5
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8 Sterowanie

CHŁODZIARKO – ZAMRAŻARKA WOLNOSTOJĄCA
CNPbs 4013-20
- Stal szlachetna inox w kolorze czarnym
- NoFrost
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CHŁODZIARKO – ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY
PRACOWNIA AGD
8 TipOpen
CH Panorama, al. W. Witosa 31,ICBN 3366 PREMIUM
8 2 strefy temperatur
- BioFresh
lokal 49, 00-710 Warszawa
8 Sterowanie elektroniczne Touch
- NoFrost
tel. 602 342 111,
sebastian@pracowniaagd.pl - DuoCooling 8 LED
www.pracowniaagd.pl
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