
Žar za zlato skorjico
Hrustljava slanina, z mehurčki obdana mozarela, vse to lahko enostavno 
pripravite s pomočjo žara. Idealno za piščančje perutničke, ki se kar stopijo v 
vaših ustah. 

Osvetlitev pečice za popolno vidnost
Spremljajte, kako se pripravlja lazanja in kako na piščancu nastaja ravno 
pravšnja skorjica. Z dobro razporejeno osvetlitvijo boste videli, kdaj bodo vaši 
obroki najbolj slastni. Vaše slastne jedi so zdaj osvetljene z vseh strani.

Preprosto čiščenje z AquaClean
Ni treba, da je čiščenje po kuhanju zahtevno – naša 
pečica se čisti s pomočjo vlage. AquaClean poskrbi za 
izparevanje vode na dnu pečice, para pa zmehča 
trdovratno maščobo in ostanke. Tako lahko preprosto 
dosežete naravno čistočo.

Hitro in učinkovito, enakomerno pečenje
S pomočjo našega sistema enakomernega pečenja 
toplota kroži po pečici, zaradi česar je vse zagotovo 
pečeno enakomerno. Vse brez potrebe po obračanju 
jedi. Naša tehnologija pomeni, da se pečica hitreje 
segreje, zaradi česar prihranite čas in energijo.

Enakomerno pečeno z Multilevel 
Uživajte v enakomernem pečenju z Multilevel. Dodaten 
grelec pomeni, da lahko enakomerno pečete na treh 
stopnjah. Popolno za ustvarjanje najslastnejših piškotov 
in bogatih pit.

Vaše jedi, enakomerno slastne
V pečici 600 SurroundCook® se vse, od hrustljavo pečenega piščanca do 
krhkih beljakovih poljubčkov, speče enakomerno. Naša pečica poskrbi, da je 
notranja temperatura vseskozi enakomerna, ker ventilator omogoča kroženje 
zraka in toplote. Tako vam ni treba več obračati jedi ali nastavljati položaja 
pekača.

Prednosti in značilnosti

• Vgradne pečice
• Večfunkcijska pečica s krožnim grelcem
• Vedno čista površina
• Možnost pečenja na 2 nivojih
• Termotimer nadzor pečice
• Vgrezni gumbi
• Lahko čistilni emajl, za lažje čiščenje
• Enostavno čiščenje vrat
• Ventilator za hlajenje
• Priloženi pekači s pečico: 1 Moussaka pan
• Število rešetk v pečici: 1 kromirana rešetka 
• Dodatek za žar
• Programi: zvočni signal, trajanje, konec, odštevalna ura, čas 
• Funkcije pečice: gretje spodaj, konvekcijsko/tradicionalno, odtaljevanje, 
venticijsko kuhanje, žar, luč, vlažno pečenje, pečenje z ventilatorjem, turbo 
žar 
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Čiščenje pečice Aqua Clean Enamel
Uporabna prostornina notranjosti (l) 65
Razred energijske učinkovitosti A
Razpon temperature 50°C - 250°C
Glasnost dB(A) 49
Zunanje mere (VxŠxG) v mm 590x594x560
Notranjost Črni emajl
Vgradne mere (mm) 593x560x550
Skupna priključna moč (W) 2090
Moč (V) 220-240
Varovalka (A) 13
Dolžina kabla (m) 1.1

Barva nerjaveče jeklo, neobčutljivo na prstne 
odtise

Poraba energije pri običajnem načinu 
kroženja zraka (kWh/cikel) 0.89

PNC koda 944068233
Product Partner Code ER Open

Specifikacija izdelka
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