OPEB4330V BI Oven
Такий самий рівень гнучкості, який потрібен зайнятим шеф-кухарям
Ця духова шафа пропонує такий самий рівень гнучкості, який потрібен
заклопотаним шеф-кухарям. Вона містить збільшену внутрішню камеру,
найбільше деко та може вміщувати до 9 рівнів поличок.

Використовуйте кожен сантиметр простору
всередині – усе приготується рівномірно
Завдяки системі нагріву UltraFanPlus із великим
вентилятором і напрямними потоку повітря, ваша
страва готуватиметься рівномірно, незалежно від
розташування всередині духової шафи.

Безпосереднє управління – завдяки
поворотним ручкам і вибору часу початку й
Для простішого приготування страв цей інтерфейс
з РК-екраном надає можливість вибору тривалості
програми приготування, а також часу початку й
завершення. Доступ до всіх установок
забезпечується висувними ручками й кнопками для

More Benefits :

• Знімні дверцята і скляна панель для легкого чищення
• Зручна функція розморожування для скорочення часу на підготовку
продуктів
Features :

Technical Specs :

• Вбудована духова шафа
•Багатофункціональна духова шафа з
кільцевим нагрівальним елементом
•Клас енергоефективності духової
шафи: A
•Функцій готування в духовці: Верхній
+ гриль, Низ, Гриль, Grill + top + fan,
Освітлення, Кільцевий + конвекція,
Наверx, Верхній + нижній, Конвекція
+ гриль + нижній
•Внутрішня камера духової шафи з 3
рівнями для готування
•Висувні регулятори
•Огляд електронних функцій духової
шафи: Звуковий сигнал, Тривалість,
Завершення, Таймер зворотного
відліку, Час
•Галогенове освітлення духової шафи
•Глянцеве емальоване покриття
духової шафи, що легко миється
•Дверцята, що легко миються
•Вентилятор охолодження
•Дека, що входять у комплект духової
шафи: 1 деко для випічки сіре
емальоване, 1 піддон сірий
емальований
•Решітки, що входять у комплект
духової шафи: 1 дротяна полиця
хромована
•Довжина електричного кабелю: 1.6 м

• Енергоспоживання : Енергоспоживання
•Номінальна напруга, В : 220-240
•Максимальна потужність, Вт : 2780
•Габарити : Габарити
•Висота, мм : 594
•Ширина, мм : 594
•Глибина, мм : 568
•Висота ніші, мм : 600
•Ширина ніші, мм : 560
•Глибина ніші, мм : 550
•Основні дані : Основні дані
•Об'єм, л : 0
•Сила струму, А : 16
•Довжина кабелю живлення, м : 1.6
•Інші характеристики : Інші характеристики
•Колір : White
•Продуктовий код PNC : 949 716 443
•Product Partner Code : KR Partn

Product Description :

OPEB4330V BI Oven

