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Piecz parami 
i na parze
Piecz dwie różne potrawy jednocześnie, teraz także na parze.  
Kup piekarnik Samsung Dual Cook lub Dual Cook Flex™, a naczynie  
do pieczenia i gotowania na parze Dual Cook Steam  
otrzymasz w prezencie

Promocja trwa od 15.05 do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania puli nagród. Szczegółowe zasady promocji,
w tym lista modeli objętych promocją, w regulaminie na stronie pieczparami.pl



Podwójny piekarnik i naczynie do pary
Zasmakuj jeszcze więcej możliwości przyrządzania potraw – teraz także 
na parze! Rozszerz funkcjonalność piekarników Samsung o pieczenie  
i gotowanie na parze, dzięki nowemu naczyniu Dual Cook Steam.

Jak piec i gotować na parze 
z naczyniem Dual Cook Steam?
Własnoręcznie pieczony bochen chleba, puszyste brioszki, ryba  
bez tłuszczu... Wszystko Ci się zdrowo i chrupiąco upiecze z Dual Cook  
Steam. Naczynie składa się z brytfanny na wodę, wkładki perforowanej  
i pokrywki, które możesz wykorzystać na nieskończoną ilość sposobów.  
Jak to zrobić? 

 Gotuj się kto może! W dolnej komorze
Jeśli chcesz ugotować na parze ulubionego łososia z warzywami, wlej do 
brytfanny wodę, połóż wkładkę, a na nią – rybę. Przykryj naczynie  
pokrywką i włóż całość do dolnej komory piekarnika. Zdrowe i pyszne  
danie gwarantowane.

 Piecz na parze w dolnej komorze
Soczysty i chrupiący kurczak? Upiecz go na parze w naczyniu Dual Cook  
Steam. Wlej wodę do brytfanny i umieść mięso na wkładce. Nie zamykaj  
pokrywką! Potrawa będzie w środku miękka, a na zewnątrz, dzięki 
termoobiegowi – złocista i chrupiąca.

 Cały piekarnik na parze
Piecz na parze duże ciasto drożdżowe lub sporą porcję bułek, korzystając  
z całego piekarnika. Wyjmij separator, brytfannę z wodą połóż na dnie  
piekarnika, a na kratce – domowy wypiek. Teraz tylko obserwuj, 
jak szybko i pysznie rosną!

1   Piecz podwójnie  
Przygotuj jednocześnie dwie zupełnie różne potrawy.  
Wszystko dzięki dwóm niezależnym komorom.

2   Jedna potrawa? Jedna komora! 
Jeśli pieczesz jedną potrawę, rozgrzej tylko jedną komorę.  
Nie trzeba używać całego piekarnika. Ekonomiczne i ekologiczne!  

3   Idź na całość i piecz duże porcje 
Piekarnika możesz użyć w całości. Wyjmujesz separator i pieczesz  
dużą kaczkę lub suszysz kilka blach grzybów. 

4   Jak na parze, to w dolnej komorze 
Masz ochotę na zdrowe danie? Piecz na parze z naczyniem  
Dual Cook Steam w dolnej komorze i oszczędź sobie nagrzewania 
całego piekarnika.  

5   Na górze pieczeń, na dole para  
Połącz tradycyjne pieczenie z pieczeniem lub gotowaniem na  
parze w naczyniu Dual Cook Steam. Pierwsze w górnej, drugie  
w dolnej komorze.

6   Pełną parą z naczyniem 
Duża porcja chleba? A może chcesz upiec wysokie brioszki? Wyjmij 
separator i piecz na parze, korzystając z całego piekarnika. 

Poznaj wszystkie wymiary pieczenia  
w piekarnikach Samsung:



Jak otrzymać naczynie 
do pieczenia na parze? 

Kup piekarnik Dual Cook lub Dual Cook Flex™ w okresie trwania 
promocji w dowolnym sklepie na terenie Polski.  
Lista modeli objętych promocją w regulaminie.

Podziel się opinią na temat kupionego piekarnika Samsung. W ciągu 21 dni  
umieść ją na jednej ze stron internetowych:

 ■ na stronie: pieczparami.pl,
 ■ na stronie internetowej sklepu, w którym kupiłaś/kupiłeś piekarnik,
 ■ na stronie porównywarki cenowej.

W treści swojej opinii dodaj hashtag #użytkownikSamsung.

Zarejestruj się na stronie: pieczparami.pl, korzystając ze swojego konta  
Samsung Account*. Aby dokonać rejestracji, będziesz potrzebować:

 ■ zdjęcia lub zrzutu ekranu pozostawionej opinii,
 ■ dowodu zakupu,
 ■ zdjęcia tabliczki znamionowej Twojego piekarnika (znajdziesz ją po prawej 
stronie korpusu urządzenia).

Zrób i zachowaj zdjęcie lub zrzut ekranu opublikowanej przez siebie opinii.

Otrzymaj prezent! Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, naczynie do pieczenia 
i gotowania na parze Dual Cook Steam zostanie wysłane do Ciebie kurierem.

* Warunkiem uczestnictwa w promocji jest posiadanie konta Samsung Account.
Promocja trwa od 15.05 do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania puli nagród. Szczegółowe 
zasady promocji, w tym lista modeli objętych promocją, w regulaminie na stronie pieczparami.pl


