EOB9851ZOZ Savarankiška orkaitė
Sustiprinkite mėgstamus skonius
Įsigiję šią universalią garinę orkaitę, galite drąsiai
išbandyti net pačius sudėtingiausius receptus.
Naujoviškas drėgmės jutiklis automatiškai nustato
reikiamą garų kiekį, garantuodamas sultingus,
intensyvaus skonio valgius.
Išbandykite naujus skonius ir intensyvius
aromatus
Naudodami gaminimo vakuume "SousVide" funkciją,
galite ruošti maistą vakuuminiuose maišeliuose
žemoje temperatūroje. Aromatai tampa intensyvesni,
užtikrinant neprilygstamą skonį ir tekstūrą.

Išmanusis maisto kepimo termometras –
tobuliems rezultatams
Šis prijungiamas maisto termometras padeda geriau
įvertinti gaminamą maistą. Nustatykite termometrą
tinkamam kepimo lygiui (pvz., mažai, vidutiniškai ar
gerai) ir jis praneš Jums bei išjungs orkaitę, kai
patiekalas bus paruoštas.

Daugiau privalumų:
• XL dydžio ventiliatorius ir nauja oro nukreipimo funkcija – vienodiems
rezultatams visur pasiekti
• Valymo garais programa nepriekaištingai švarai
• Didžiulis LCD ekranas su išankstiniais nustatymais 220 patiekalų

Ypatybės:

Specifikacijos:

• Valymo priminimas
•VelvetClosing® visada švelniai
užsidarančios durelės
•Atidrant duris ventiliatorius nustoja
suktis
•Automatinis orkaitės apšvietimas
atidarius duris
•Greito orkaitės įkaitinimo funkcija
•Elektroninis temperatūros reguliavimas
•Integruoti receptai
•Automatinis temperatūros pasiūlymas
•Automatinės programos pagal svorį
•Daugiakalbis orkaitės ekranas
•Orkaitės valymo garais funkcija
•Liekamojo karščio indikacija
•Kepimo informacijos lentelė ant vidinės
orkaitės durelių pusės
•Lengvai įstatomos grotelės
•Aušinimo ventiliatorius
•Lengvai valomos durelės
•Sensoriaus pagalba garai orkaitėje
paskirstomi automatiškai, kad kepimo
rezultatas būų nepriekaištingas.
•Pridedama speciali kempinė, skirta
lengvai pašalinti likusį virti garuose
skirtą vandenį
•Mėsos termometras
•Atmintis su dažniausiai naudojamų
programų nustatymu
•Orkaitės ertmė su 3 kepimo lygiais
•Su orkaite teikiami padėklai: 1 pilkos
emalės keptuvas, 1 Set punched +
unpunched stst pan, 2 Cake tray grey
enamel
•Su orkaite tiekiamos grotelės: 2
nerūdijančio plieno
•Orkaitės automatinio išjungimo funkcija

• Valymas : Garais
•Matmenys A x P X G (mm) : 594x594x567
•Montavimo matmenys AxPxG, (mm) : 590x560x550
•Maksimalus elektros galingumas, W : 3500
•Įtampa, V : 220-240
•Saugiklis (A) : 16
•Laido ilgis, m : 1.5
•Temperatūros diapazonas : 30°C - 230°C
•Vandens rezervuaro talpa : 950 ml
•Tūris, l : 70
•Spalva : Juoda
•Triukšmingumas, dB(A) : 54
•Energijos efektyvumo klasė : A+
•Product Partner Code : All Open
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