EKK75455KW Kuchnia
Pełna kontrola nad pieczeniem z niewielką
pomocą zegara
Użyj tego zegara, aby ułatwić sobie pracę w kuchni.
Wystarczy, że ustawisz czas pieczenia, aby piekarnik
włączył i wyłączył się automatycznie.

Łatwe do wyczyszczenia szklane drzwi
Dzięki pomysłowej konstrukcji tej kuchenki można całkowicie wymontować
wewnętrzną szybę z drzwi jej piekarnika. Znacząco ułatwia to jego dokładne
wyczyszczenie.

Stabilny dopływ ciepła
Dzięki wygodnym rusztom masz pewność, że Twoje garnki i patelnie będą
stabilne. Poza tym ruszty trzymają ciepło, więc potrawy dłużej będą miały
odpowiednią temperaturę.

Dodatkowe zalety:
• Wielofunkcyjny piekarnik z równomiernym rozprowadzaniem ciepła
• Dodatkowe miejsce na akcesoria, dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz
• Zdejmowane drzwi piekarnika pozwalają zaoszczędzić czas na czyszczeniu

Funkcje:

Dane techniczne:

Opis produktu:

• Kuchnia z piekarnikiem elektrycznym i
płytą gazową
•Typ płyty: gazowa
•Rodzaj pokrywy: malowana, stalowa
•Pole lewe przednie: duży palnik ,
3000W/102mm
•Pole lewe tylne: mały palnik ,
1000W/55mm
•Pole prawe przednie: palnik średni ,
2000W/71mm
•Pole prawe tylne: średni palnik ,
2000W/71mm
•Typ piekarnika: elektryczny
•Funkcje piekarnika: ogrzewanie dolne,
nawiew + ogrzewanie górne, grill +
ogrzewanie górne, grill + ogrzewanie
górne + nawiew, oświetlenie,
termoobieg + ogrzewanie dolne,
termoobieg, ogrzewanie górne + dolne,
ogrzewanie górne + dolne + nawiew
powietrza
•Sposób czyszczenia piekarnika: czarna
emalia
•Łatwe do czyszczenia drzwi piekarnika
•Tylny wylot oparów z piekarnika
•Pokrętło do włączania elektrycznj strefy
grzejnej
•Zabezpieczenie przeciwwypływowe
gazu
•Szuflada do przechowywania
akcesoriów
•Całkowita długość przewodu
elektrycznego: 1,5 m

• Klasa energetyczna : A
•Pojemność [l] - główna komora : 54
•Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm] : 855x500x600
•Wysokość przy zamkniętej pokrywie : 880
•Maksymalna wysokość [mm] : 1440
•Typ płyty : gazowa
•Typ piekarnika : elektryczny
•Całkowity pobór mocy [W] : 3046
•Napięcie [V] : 230
•Wymagany bezpiecznik [A] : 2x16
•Kolor : biel
•Kod produktu (PNC) : 943 004 879
•Kod EAN : 7332543466368
•Product Partner Code : All Open

Kuchnia z piekarnikiem
elektrycznym i płytą
gazową.

