
Pecite več naenkrat s pekačem XL
Razširite svet slastnosti z našim pekačem XL, ki vam omogoča speči več 
naenkrat. Čas je za izpopolnitev puhastih tortic za popoldanski posladek ali 
slastnih mesnih štruc za prijatelje. Ker več prostora pomeni več odličnih 
receptov.

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.

Pirolitično čiščenje za trajen sijaj
Ohranjanje pečice kot nove ni težko z našo pametno 
funkcijo pirolitičnega čiščenja. Ta sistem samodejnega 
čiščenja segreje pečico do temperature, ki spremeni 
ostanke maščobe in druge ostanke v pepel. To pomeni, 
da morate dno samo obrisati. Niti enega dneva več ne 
boste porabili za drgnjenje.

LED-prikazovalnik programske ure nastavi 
najboljšo temperaturo.
LED-prikazovalnik predlaga pravo temperaturo glede 
na izbrano funkcijo pečenja, tako vam ni treba nikoli 
ugibati, katera temperatura je najboljša za vašo jed. 
Temperature lahko še vedno nastavite ročno in 
nastavite čase začetka in konca.

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
• Možnost pečenja na 3 nivojih
• Samočistilni sistem s pirolizo
• Opomnik za pirolitično čiščenje
• Samodejno predlaganje temperature
• Elektronski nadzor temperature
• Varovalo za otroke
• Funkcija samodejnega izklopa pečice
• Kazalnik preostale toplote
• Vgrezni gumbi
• Halogenska luč pri pečici
• Samodejno vžiganje luči
• Enostavno čiščenje vrat
• Samodejni ventilator
• Ventilator za hlajenje
• Priloženi pekači s pečico: 1 globoki pekač iz sivega emajla
• Število rešetk v pečici: 2 kromirani žični rešetki 
• Dodatek za žar
• Fukncija VelvetClosing® za mehko in tiho zapiranje vrat 
• Programi: 2 stopnji pirolize, zvočni signal, varovalo za otroke, Demo 
program, indikator zaklepanja vrat, zamenjava vrat, trajanje, elektronski 
nadzor temperature, elektronsko zaklepanje vrat, konec, odštevalna ura, 
zamik vklopa pirolize, opozorilo za čiščenje - piroliza, pravi indikator 
temperature, indikator preostale temperature, uporaba preostale temperature, 
prikaz časa delovanja, varnostni izklop, servisne kode, predlagana 
temperatura, prikaz točnega časa 
• Funkcije pečice: konvekcijsko/tradicionalno, odtaljevanje, hitri žar, ohranjanje 
temperature, program za pečenje mesa, vlažno pečenje, program za pizzo, 
pečenje z ventilatorjem, turbo žar 
• Žičnata vodila
• Uporaba preostale toplote za prihranek energije
• Demo program 
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Čiščenje pečice piroliza
Uporabna prostornina notranjosti (l) 72
Razred energijske učinkovitosti A+
Razpon temperature 30°C - 300°C
Glasnost dB(A) 45
Zunanje mere (VxŠxG) v mm 594x596x569
Vključeni dodatki enonivojska izvlečna vodila, variabilna
Notranjost Sivi emajl
Vgradne mere (mm) 600x560x550
Skupna priključna moč (W) 3480
Moč (V) 220-240
Varovalka (A) 16
Dolžina kabla (m) 1,6
Barva nerjaveče jeklo
Poraba energije pri običajnem načinu 
kroženja zraka (kWh/cikel) 0.93

PNC koda 949498154
Product Partner Code ER

Specifikacija izdelka
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