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SmartLine – kulinarne centrum w Twoim domu

Modułowa elegancja – nowa linia urządzeń Miele SmartLine

Wyszukane, wszechstronne i eleganckie – tak prezentują się najnowsze urządzenia Miele
z linii SmartLine. Płyta indukcyjna, płyta gazowa, Teppan Yaki, wok indukcyjny oraz idealnie
pasujący wzornictwem wyciąg nablatowy – wszystkie te urządzenia można indywidualnie
zestawiać w zależności od kulinarnych preferencji. Ascetyczne i wyrafinowane wzornictwo
linii SmartLine sprawia, że urządzenia doskonale wpisują się w najnowsze trendy we
wnętrzarstwie.

Elastyczność z charakterem
Linia SmartLine to innowacyjne urządzenia, które dzięki nowoczesnemu i eleganckiemu
wzornictwu na bazie czarnego szkła, są doskonałą propozycją do zastosowania w kuchniach
otwartych na salon w najbardziej stylowych wnętrzach. Wszystkie elementy można ze sobą
dowolnie zestawiać zgodnie z własnymi preferencjami. Płyty SmartLine można integrować z
blatem lub zamontować na blacie. Elastyczne planowanie powierzchni do gotowania
dopełniają wyciągi nablatowe dedykowane tej linii. Linia SmartLine zapewnia szerokie
możliwości zestawiania urządzeń, dzięki czemu realizowanie kulinarnych pomysłów jest
jeszcze przyjemniejsze i bardziej komfortowe. Płyty indukcyjne wok indukcyjny z linii
SmartLine charakteryzują wygodne i niezwykle intuicyjne sterowanie SmartSelect, funkcja
Stop&Go, która chroni potrawy przed przypaleniem, czy funkcja Recall, która zachowuje przez
10 sekund w pamięci urządzenia jego ustawienia oraz wyłącznik bezpieczeństwa.
Elementy SmartLine:
Płyta indukcyjna PowerFlex (CS 7612 FL i KM 6329)
W ofercie linii SmartLine znajdują się płyty indukcyjne wykonane z czarnego szkła
ceramicznego o szerokości 38 lub 62 cm, które są jest nie tylko bezpieczne, ale także oferują
wiele funkcji ułatwiającym przyrządzanie posiłków. Oprócz sterowania SmartSelect w płytach
indukcyjnych SmartLine na uwagę zasługują elastyczna i szybka strefa PowerFlex oraz
TwinBooster, umożliwiający zagotowanie wody w maksymalnie krótkim czasie.
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Wok indukcyjny (CS 7611 FL)
Wok indukcyjny SmartLine to zestaw tworzony przez płytę oraz idealnie dopasowaną do niej
patelnię. Inteligentna technologia ConrtolInduct powoduje utratę właściwości
ferromagnetycznych woka powyżej temperatury 250 st. Celcjusza, co zapobiega
przegrzewaniu się tłuszczów.
Teppan Yaki (CS 7632 FL)
W domach miłośników japońskich specjałów nie może zabraknąć tepanu. Potrawy
przygotowywane są bezpośrednio na gorącej płycie ze stali szlachetnej. Podgrzewany
indukcyjnie Teppan Yaki Miele jest wyposażony w dwie oddzielne strefy grzejne, co umożliwia
przygotowywanie kilku potraw jednocześnie.
Płyta gazowa (CS 7102 FL)
SmartLine to również płyta gazowa z czarnego szkła ceramicznego, wyposażona w 2 palniki
i sterowana za pomocą pokręteł. Płyta gazowa Miele jest niezwykle bezpieczna dzięki funkcji
GasStop, która powoduje automatyczne odcięcie dopływu gazu po zgaśnięciu płomienia.
Specjalna osłona FlameGuard stanowi mechaniczne zabezpieczenie płomieni gazowych przed
zasysaniem przez wyciąg nablatowy.
Wyciąg nablatowy (CSDA 7000 FL)
Nowy wyciąg nablatowy Miele to komfort i elastyczna zabudowa w każdej kuchni.
Umieszczenie wyciągu pomiędzy dwoma płytami powoduje odsysanie oparów dokładnie tam,
gdzie powstają. Wyciąg, podobnie jak pozostałe elementy linii SmartLine, ma głębokość 52 cm
i wyposażony został w sterowanie SmartSelect. CSDA 7000 FL oferuje elastyczne możliwości
montażu – pracuje w otwartym i zamkniętym obiegu powietrza. Wyposażony jest w trwały
i nadający się do mycia w zmywarce 10-warstwowy stalowy filtr tłuszczu oraz cichy i wydajny
silnik ECO, który pracuje nawet o 70% oszczędniej w porównaniu do tradycyjnych silników. Za
bezpieczeństwo odpowiada CleanCover - zamknięta, gładka powierzchnia znajdująca się za
filtrami tłuszczu, która gwarantuje łatwe i bezpieczne czyszczenie.
Linia SmartLine to innowacyjne, eleganckie wzornictwo dla osób poszukujących najwyższej
klasy urządzeń, które będą idealnym dopełnieniem stylowego wnętrza.
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Kontakt w sprawie materiałów dla prasy:
Agencja Star PR
Monika Wach, email: m.wach@starpr.com.pl, tel. kom.: +48 600 042 100
Przykłady wykorzystania materiałów:
prosimy przesyłać do Miele Sp. z o.o.
Dział Marketingu, ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, telefon (22) 548 40 22
E-mail: majerska-wegier@miele.com.pl
Wykorzystanie materiałów zdjęciowych:
bezpłatne z dopiskiem “fot. Miele”.
W sprawie dodatkowych zdjęć i informacji prosimy
o kontakt pod wskazanymi adresami.
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