
Popolno pečenje tudi večjih količin. 
Manj ni vedno več, še posebej ko gre za okusne pečene dobrote. Pekač XL je 
20 % večji od standardnih pekačev, kar vam omogoča pečenje večje količine 
sladkih dobrot, z zadovoljstvom, da je vsaka posamezna porcija pečena do 
popolnosti.

Pregled stanja postopka pečenja v trenutku. 
Zaslon časovnika vam omogoča pregled stanja postopka pečenja v trenutku. 
Njegov jasen zaslon vam omogoča, da nastavite alarm, preverite preostali čas, 
preden bo vaša jed pripravljena, in nastavite časovnik z izjemno natančnostjo. 

Pecite več stvari hkrati za še vedno popoln rezultat. 
Dodatni ogrevalni obroč vaše pečice zagotavlja 
enakomerno pečenje jedi – tudi ko so v njej do trije 
pekači – za slastnost z vseh strani. Vsaka porcija bo 
enako odlična.

Razkošna videz in občutek uporabe, združena z 
vrhunskim delovanjem
Da bosta vrhunska tako videz kot občutek uporabe, 
tehnologija nežnega zapiranja vrat v vratih zagotavlja, 
da se vrata vedno zapirajo nežno in tiho.

Enakomerno pečenje kjerkoli
S to pečico učinkovita poraba energije pomeni tudi 
učinkovito pečenje. Ima nov konvekcijski sistem, 
imenovanim Hot Air (»vroč zrak«), ki zagotavlja 
enakomerno kroženje vročega zraka v notranjosti 
pečice. Rezultat tega je, da se pečica hitreje segreje, 
temperature pečenja pa lahko zmanjšate za do 20 %, 
kar vam prihrani čas in

Pričakujte enakomerne rezultate, vsakič
Zlato rjavo zapečen gratiniran krompir. Hrustljava skorja na govejem fileju. 
Sočnost bogate čokoladne torte. Vedno znova enakomerni rezultati zahtevajo 
natančno nadzorovano toploto, ki je enakomerno porazdeljena po celotni 
pečici. Za razliko od standardnih pečic napredna tehnologija ventilatorja pečice 
SurroundCook zagotavlja,

Prednosti in značilnosti

• Večfunkcijska pečica s krožnim grelcem
• Vgrezni gumbi
• Navodila na notranji strani vrat
• Vedno čista površina
• Ventilator za hlajenje
• Enostavno čiščenje vrat
• Telescopic runners enonivojska izvlečna vodila, variabilna included
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Čiščenje pečice Aqua
Uporabna prostornina notranjosti (l) 71
Razred energijske učinkovitosti A
Razpon temperature 50°C - 275°C
Glasnost dB(A) 47
Zunanje mere (VxŠxG) v mm 594x595x567
Vključeni dodatki enonivojska izvlečna vodila, variabilna
Notranjost Sivi emajl
Vgradne mere (mm) 590x560x550
Skupna priključna moč (W) 3500
Moč (V) 230
Varovalka (A) 16
Dolžina kabla (m) 1,5
Moč mikrovalov (W) 0
Kapaciteta dozirnika za vodo

Barva nerjaveče jeklo, neobčutljivo na prstne 
odtise

Poraba energije pri običajnem načinu 
kroženja zraka (kWh/cikel) 0.99

PNC koda 944187993
Product Partner Code E - Generic Partner All

Specifikacija izdelka
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