EOC6851DAX Zabudovateľná rúra
Pripravte jedlá ako v reštaurácii – bez náročnej
práce šéfkuchára
Kombináciou prípravy jedla pomocou pary a funkciou
teplovzdušného pečenia môžete na večeru pripraviť
zdravé a chutné jedlá, ktoré sú vnútri šťavnaté a na
povrchu chrumkavé.

Rozšírte svoje obzory – dajte voľnosť svojej
kreativite pri varení s použitím pary
Rozšírte svoje kuchárske obzory pomocou tejto
dotykovej textovej a grafickej ponuky. Obsahuje
funkcie pomocníka a 100 predvolených programov
prípravy jedla. Navyše si môžete uložiť až 20
vlastných obľúbených programov.
Využite každý centimeter vnútorného priestoru –
všetko sa upečie rovnomerne
Ohrevný systém UltraFanPlus s výnimočne veľkým
ventilátorom a dizajnom vzduchovodov zaručí, že sa
celé jedlo rovnomerne prepečie bez ohľadu na jeho
polohu v rúre.

Ďalšie benefity
• Samočistiaca rúra Pyro zabezpečujúca skutočnú čistotu dotykom tlačidla
• Dvojokruhový gril zaručí rýchle a fantasticky ugrilované pochúťky
• Funkcia VelvetClosing® na šetrné zatváranie dvierok

Špecifikácia

Technická špecifikácia

• Zabudovateľná rúra
•Multifunkčná rúra s integrovanou
funkciou pary
•Funkcie pečenia: spodný ohrev, gril,
gril + spodný ohrev, osvetlenie,
kruhové teleso + spodný ohrev,
kruhové teleso + ventilátor, kruhové
teleso + ventilátor (kontrola vlhkosti),
ventilátor + gril, ventilátor + gril +
spodný ohrev, ventilátor + kruhové
ohrevné teleso, ventilátor + kruhové
ohrevné teleso + spodný ohrev,
ventilátor + kruhové ohrevné teleso +
para
•Nehrdzavejúca oceľ bez otlačkov
prstov
•Rúra s 3 pečúcimi úrovniami
•Funkcia rýchleho vyhriatia rúry
•Automatický návrh teploty
•Zabudované recepty
•Automatické hmotnostné programy
•Mäsová sonda
•Pamäť pre často používané nastavenie
rúry
•Pyrolytické samočistenie
•Pripomenutie pyrolytického čistenia
•Funkcia bezpečnosť detí
•Automatické bezpečnostné vypnutie
rúry
•Indikácia zbytkového tepla
•Viacjazyčný displej rúry
•Elektronická regulácia teploty

• Typ výrobku : Zabudovateľná elektrická rúra
•Systém tepelnej úpravy : integrovaný parný
•Čištění rúry : pyrolitický
•Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm) : 600x560x550
•Vnútorný objem rúry (l) : 72
•Rozmery VxŠxH (mm) : 594x594x568
•Celkový elektrický príkon (W) : 3380
•Požadované istenie (A) : 16
•Napätie (V) : 220-240
•Dĺžka kábla (m) : 1.6
•Farba : antikorová s úpravou proti odtlačkom prstov
•Energetická trieda : A+
•Elektronické funkcie : pyrolýza s posunutým štartom, pyrolýza upomienka, ukazovateľ skutočnej teploty, resetovanie
ukazovateľa času, indikácia zvyškového tepla, využitie
zvyškového tepla, ukazovateľ teploty senzoru pokrmu, odhad
senzoru pokrmu, zámok funkcií, ohriatie a udržiavanie teploty,
udržiavanie teploty 65°C rozšírené o pečenie pri nízkej teplote a
nastavenie senzoru pokrmu, tóny tlačidiel a tóny alarmu a chýb aktivácia / deaktivácia (okrem ZAP/VYP), jazyky / textový displej,
minútka, osvetlenie rúry zap. / vyp., dverový spínač pre svetlo,
trvanie, elektronická regulácia teploty, elektronický zámok dvier,
ukončenie programu, rýchle predohriatie, obľúbený program,
senzor pokrmu, automatické vypnutie senzoru pokrmu, minútka
(odpočet, prípočet), odporučaná teplota, predĺženie času, denný
čas, čas programu, bezpečnostné vypnutie, servisné kódy,
nastavenie spustenia, para, vypnutie času dňa v stave vypnutia,
20 pamäťových programov, 3 pyrolytické cykly, čas varenia
zobrazený s programom, demo program, indikácia otvorených
dverí, 88 receptov / automatické programy (9 receptov s
hmotnosťami/ 11 receptov so senzorom), akustický signál, detský
zámok

Popis výrobku
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