
ГОТВЕНЕТО ВДЪХНОВЯВА ХОРАТА. 
ХОРАТА ВДЪХНОВЯВАТ НАС.

Това е основният принцип, зад който заставаме всички в NEFF. 
Не позволявайте на нищо да ограничава страстта ви към 
готвенето. С помощта на нашите иновативни продукти можете 
да приготвяте невероятно вкусни ястия – независимо дали 
става дума за четиристепенно меню или десерт, на който не 
можете да устоите – кухнята на NEFF е оборудвана за всяко 
ястие.
 
За да се отдадете спокойно на Вашата страст към готвенето, 
ние ви предлагаме изключителна 
5-годишна гаранция за всички уреди NEFF 
от 1.юли 2018 г. до 31.януари 2019 г.

Валидна от 1.юли 2018 г. до 31.януари 2019 г.

Допълнителна информация и регламент на 
www.neff -home.com/bg/

ЕКСКЛУЗИВНА ОФЕРТА ЗА 
СТРАСТНИТЕ КУЛИНАРИ

SLIDE&HIDE®

НЕВЕРОЯТНИ 
140 ГОДИНИ В БИЗНЕСА

РЕГИСТРИРАЙТЕ ОНЛАЙН ВАШИЯТ ПРОДУКТ 
И СИ ОСИГУРЕТЕ ГАРАНЦИЯ ОТ 5 ГОДИНИ
За да се възползвате от нашата изключителна оферта, е достатъчно 
само да посетите www.neff -home.com/bg/, раздел “MyNEFF “ и да 
регистрирате уреда си в рамките на 8 седмици след покупката. 
Сертификатът за гаранция трябва да се изтегли и отпечата при 
регистрацията на уреда или най-късно до изтичането на промоционалния 
срок за регистрация. Моля запазете Сертификата за удължена гаранция 
заедно с фактурата, показваща покупката на продукта.

Имате въпрос? Нуждаете се от консултация или съдействие? 
Обадете ни се. 
Пон.- съб. от 08:00 до 20:00
тел: 0700 20 818  на цената на един градски разговор

ОТКРИЙТЕ NEFF

NEFF има дълга история, с която се гордеем, но 
никога не сме лежали на старите си лаври. От 
самото начало NEFF залага на развитие, иновации 
и усъвършенстване. Точно както и при любимата 
ви рецепта, вярваме, че винаги има място за 
подобрение. Каним ви да откриете някои от 
характеристиките на нашите първокласни уреди, 
които помагат да приготвите вкусни ястия - 
независимо дали става дума за вечеря с четири 
ястия или само за десерт.

ГОТВЕТЕ НЯКОЛКО 
ЯСТИЯ ЕДНОВРЕМЕННО

Нямате желание за мъфини 
с малина и аромат на риба 
или свинска пържола? И 
CircoTherm® няма. Затова 
изобретихме едновременното 
готвене, на няколко нива. 
Топлината покрива всяко ниво 
поотделно, така че ароматите 
да не се смесват никога.

УДОБЕН И ГЪВКАВ ДОСТЪП ДО
ВАШИТЕ ЯСТИЯ
Извадете лесно топлите ястия от фурната, с 
помощта на иновативните релси ComfortFlex. 
Релсите могат да се преместват лесно и да се 
поставят на което и да е от четирите нива във 
фурната, в зависимост от предпочитанията. 
Както става ясно и от името – удобно и 
гъвкаво.

МОЩНА И БЛЯСКАВА
C помощта на Neff Light® можете да 
проверявате кулинарния си шедьовър без 
да отваряте вратата на фурната. Neff Light® 
осветява силно дори и най-отдалечения 
ъгъл на фурната, благодарение на 
крушките с LED технология.

CIRCO THERM®

COMFORT FLEX®

NEFF LIGHT®

ЕДИНСТВЕНАТА ВРАТА
НА ФУРНА, КОЯТО СЕ
СКРИВА ПРИ НУЖДА
Slide®: когато отваряте и 
затваряте вратата на фурната, 
революционната дръжка се върти 
за плътно захващане. Hide®: когато 
е отворена, изцяло сгъваемата 
вратата на фурната изчезва 
напълно под нея, за да Ви позволи 
да се приближите колкото желаете 
до новото си творение.
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ОТ 1 ДО 9:
ПРЕЦИЗНА 
НАСТРОЙКА 

TWISTPAD® FIRE 

TwistPad® Fire представлява свалящ се 
магнитен бутон с функция осветление, 
която Ви позволява да контролирате 
прецизно и лесно всички зони за 
готвене. За още повече удобство, само 
избраните функции са осветени.

УНИКАЛНА 
ИНТУИТИВНА 
СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ

РАЗШИРЕНА ЗОНА FLEX INDUCTION

Готвенето на котлон никога 
досега не е предлагало толкова 
възможности. Разширените зони 
Ви позволяват да готвите като 
използвате широки грилове, 
аксесоари с размери до 40 cm и 
кръгли съдове с дължина до 30 cm.

С една дума – просто „практично“. Кошници за съдове, които 
могат да се преместват според необходимото пространство 
– Flex. Насладете се на пълна г ъвкавост за използване на 
вътрешното пространство на миялната машина. За комфортна 
употреба всички подвижни елементи са в ясно забележим 
червен цвят и се виждат от пръв поглед: шестте сгъваеми реда 
за поставяне на чинии в горната и долната кошница, както 
и лоста за настройване на височината на горната кошница 
RackMatic®. Много удобно: етажерка за стъкло за сигурно 
и стабилно задържане на чаши с високо столче в горната 
кошница, както и голямо пространство за чинии с голям 
диаметър в долната кошница.

КОШНИЦИ ЗА СЪДОВЕ, КОИТО 
СЕ НАПАСВАТ ИЗЦЯЛО

ГЪВКАВО НАДГРАЖДАНЕ

Има ли още въздух в кухнята? За разлика 
от другите хладилници и фризери, при 
вграждане на уреди един над друг 
можете да избирате различни височини 
и след това да комбинирате различни 
хладилници и фризери. Така можете да 
достигнете внушителни висоти до 228 см и 
да използвате оптимално пространството, 
както не би било възможно с 
конвенционална комбинация хладилник-
фризер .

СВОБОДНОСТОЯЩИ ИЛИ 
ВГРАДЕНИ КОМБИНАЦИИ

ВИНАГИ ТОЧНИ С 
FLAMESELECT® С 9 СТЕПЕНИ  
С FlameSelect® газовият пламък се приспособява 
към Вашето ястие – а не обратното. Дали печете 
стек, варите паста или задушавате печено: 
топлината може да се регулира лесно, както при 
електрически котлон. Изберете една от 9-те степени 
на мощността и пламъкът става по-силен или по-
слаб в зависимост от нуждата. 

ГАЗОВИЯТ КОТЛОН, 
КОЙТО СЕ ПРИГАЖДА 
КЪМ ВАШЕТО ЯСТИЕ

POWER MOVE – РАЗДЕЛЯ ПЛОТА 
НА ТРИ ЗОНИ ЗА НАГРЯВАНЕ
Всяка зона има различна мощност, върху 
която лесно може да преместите съда, 
в зависимост от етапа на приготвяне. 
Преместете съда по-напред за интензивно 
нагряване, към средата, за да ври на слаб 
огън и в задната част за ниска температура, 
която запазва ястието топло.

ГОТВЕНЕТО Е ВЪПРОС 
НА ОТНОШЕНИЕ

Когато кухнята е мястото, където сте в 
силата си, аспираторът трябва да отговаря 
на изискванията ви. Нашият нов аспиратор – 
Creative Slim, позволява постоянни промени 
в стила и атмосферата, благодарение на 
до 31 цвята, които са в идеална хармония с 
душевното Ви състояние. Чрез специалната 
шумова изолация той е толкова тих, че 
можете да се наслаждавате на звука на 
пържещия се лук в тигана.

ЗА КРЕАТИВНАТА 
КУХНЯ

ОТКРИЙТЕ НОВИ НАЧИНИ ЗА 
ПРИГОТВЯНЕ НА ЯСТИЯТА
SOUS-VIDE 
Чрез Sous Vide (готвене във вакуум) пресните продукти 
като риба, месо или зеленчуци се затварят в специални 
пликове и после се готвят на пара бавно и на постоянна 
температура. По този начин постигате богат аромат 
и уникална текстура, тъй като хранителните сокове и 
веществата на съставките се запазват във вътрешността. 
С температури от около 55-60°C за месото (и по-високи 
за зеленчуците), резултатът е равномерно приготвено 
ястие, с несравним вкус и перфектна плътност.

СВОБОДАТА УЛЕСНЯВА 
ГОТВЕНЕТО


