
EKK64981OX štedilnik

Najbolj hrustljava skorja

Poleg vseh standardnih funkcij pečice funkcija
PlusSteam pri tem štedilniku uporabi kanček pare, da
dobimo bolj intenzivno in bleščečo barvo, bolj
hrustljavo skorjo in mehko, slastno teksturo za ves
doma pečen kruh. Ko pečete svežo štruco kruha vam

Pričakujte enakomerne rezultate

Poskrbite, da bodo jedi povsem pečene s pomočjo
ventilatorja vročega zraka. Pametni konvekcijski
sistem zagotavlja enakomerno kroženje vročega zraka
po notranjosti pečice, tako je peka enakomerna na
vseh višinah. Velika pica z barvitimi sestavinami.

Vžig z gumbom, ki ga pritisnete in zavrtite

Priročen vžig z gumbom, ki ga pritisnete in zavrtite,
omogoča takojšen vžig gorilnikov na kuhalni plošči in
kuhanje brez zakasnitve.

Prednosti izdelka:
Ohranite okuse in teksture s sušenjem sadja in zelenjave pri nizkih
temperaturah v pečici.

•

Ohranite vsa hranila s kuhanjem v sopari.•

Preprosto dosezite jedi v pečici.•

Značilnosti:

Štedilnik z električno pečico in plinskim
gorilnikom

•

Vrsta plošče: plinski gorilnik•
Pokrov: steklen•
Kuhalno mesto levo spredaj: gorilnik s
trojno krono , 4000W/121mm

•

Kuhalno mesto levo zadaj: Auxiliary
Burner , 1000W/54mm

•

Kuhalno mesto desno spredaj: gorilnik ,
2000W/70mm

•

Kuhalno mesto desno zadaj: gorilnik ,
2000W/70mm

•

Vrsta pečice: elektrika•
Funkcije pečice: gretje spodaj,
ventilator, ventilator + gretje zgoraj, Fan
+ top + bottom (100°C), žar+gretje
zgoraj, Grill + top + fan, osvetlitev, Ring
+ evaporator + fan, vroči zrak, gretje
zgoraj+gretje spodaj, gretje zgoraj+
gretje spodaj+ventilator

•

Funkcije pečice: No•
Čiščenje pečice: katalitične obloge•
Lahko čiščenje vrat pečice•
Odprtina za dim v zadnjem delu
štedilnika

•

Elektronski vžig z upravljanjem na
gumbe

•

Termična zaščita za plinska kuhališča•
Predal za posodo•
Dolžina električnega kabla: 1.15 m•

Tehnične značilnosti:

Dimenzija : 857x600x600•
Uporabna prostornina notranjosti (l) : 58•
Razred energijske učinkovitosti : A•
Čiščenje pečice : katalitične obloge•
Skupna priključna moč (W) : 2506.8•
Dolžina kabla (m) : 1.15•
Moč (V) : 230•
Varovalka (A) : 16•
Največja površina : 1120•
Barva : nerjaveče jeklo•
Poraba energije pri običajnem načinu kroženja zraka
(kWh/cikel) : 0.84

•

Poraba energije pri kroženju zraka z ventilatorjem
(kWh/cikel) : 0.76

•

PNC koda : 943005086•
Product Partner Code : All Open•

Opis aparata:


