
Velikost XXL vam omogoča, da pečico čim bolj izkoristite 
Velikost XXL vašega štedilnika vam omogoča, da maksimirate čas kuhanja. 
Večja učinkovitost pomeni, da iz vaših jedi potegnete več ter se lahko 
zanesete na svoje recepte, da boste lahko po potrebi nahranili več ljudi.

Črn emajl – trajen in preprost za čiščenje
Črn emajl je optimalen material, ki se uporablja v notranjosti štedilnika. 
Robusten, trajen in preprost za čiščenje, olajša postopek čiščenja.

Sevalno kuhališče – alternativa kuhanju na plinu
Sevalna plošča je hitra alternativa plinu, ki se z lahkoto očisti. Keramična 
področja se hitro segrejejo za natančno, brezskrbno kuhanje.

Večfunkcijska pečica – najzmogljivejša za kuhanje
Ta polno opremljena večfunkcijska pečica zagotavlja, da so vse vaše jedi 
skuhane hitro in enakomerno do popolnosti.

Hrustljava in bolj zdrava hrana z AirFry
Uživajte v hrustljavem krompirčku ali slastni zelenjavi z manj olja ob uporabi 
posebej zasnovane nastavitve AirFry in pekača v vašem štedilniku. Pekač z 
rešetko omogoča vročemu zraku, da nenehno kroži v pečici, zato vašo hrano 
vsakokrat skuha do hrustljave odličnosti.

Zdrav način uživanja v ocvrti hrani
Izkoristite prednosti namiznega zračnega cvrtnika, ne da bi za to potrebovali 
dodaten aparat. Funkcija zračnega cvrtja AirFry je vgrajena v pečico in deluje 
skladno s pekačem AirFry. Za bolj hrustljavo zelenjavo in ocvrti krompir z manj 
olja.

Prednosti in značilnosti

• Štedilnik z električno pečico in ploščo
• Vrsta plošče: steklokeramika 
• Kuhalno mesto levo spredaj: hilight, 2300W/210mm
• Kuhalno mesto levo zadaj: hilight, 1200W/145mm
• Kuhalno mesto desno spredaj: hilight, 1200W/145mm 
• Kuhalno mesto desno zadaj: hilight, 1800W/180mm 
• Vrsta pečice: elektrika 
• Funkcije pečice: ventilator+gretje spodaj, Fan + top (w/o Lamp), žar+gretje 
zgoraj, Grill + top + fan, vroči zrak+gretje spodaj, vroči zrak, gretje zgoraj
+gretje spodaj 
• Funkcije pečice:  
• Funkcije pečice: ventilator+gretje spodaj, Fan + top (w/o Lamp), žar+gretje 
zgoraj, Grill + top + fan, vroči zrak+gretje spodaj, vroči zrak, gretje zgoraj
+gretje spodaj 
• Upravljanje za 4 kuhalnih površin 
• Čiščenje pečice: črni emajl 
• Lahko čiščenje vrat pečice
• Odprtina za dim v zadnjem delu štedilnika 
• Ventilator
• Nastavljiva višina
• Predal za posodo
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Dimenzija 847-867x596x600
Uporabna prostornina notranjosti (l) 73
Razred energijske učinkovitosti A
Čiščenje pečice črni emajl
Skupna priključna moč (W) 10000
Moč (V) 230
Varovalka (A) 3x16
Največja površina 1424
Barva bela
Poraba energije pri običajnem načinu 
kroženja zraka (kWh/cikel) 0.95

Poraba energije pri kroženju zraka z 
ventilatorjem (kWh/cikel) 0.82

PNC koda 940002945
Product Partner Code All Open

Specifikacija izdelka
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