ZOB131X Vestavná trouba
Bezstarostné vaření
Díky jednoduchému ovládání a výborným výsledkům nabízí tato funkční trouba
vaření bez zbytečného stresu!

Trouba, kterou vyčistíte raz, dva
Již žádné drhnutí připečených zbytků jídel a tuků ve vaší troubě! Díky
hladkému smaltovanému vnitřku tohoto modelu je snadno a rychle odstraníte.

Čištění vaší trouby je nyní jednodušší!
Již žádné drhnutí! Tato trouba je vybavena celoskleněnými vnitřními dvířky,
které lze velmi rychle vyčistit.

Specifikace

Technické specifikace

Popis výrobku

• Vestavná trouba
•Trouba s tradičním statickým pečením
•Funkce trouby: Spodní ohřev, vrchní
ohřev, Horní + spodní ohřev
•Barva: nerez s povrchovou úpravou
proti otiskům prstů
•Čištění: hladký smalt pro snadné
čištění
•Snadno omyvatelné dveře
•Chladící ventilátor
• 1 hliníkový koláčový plech na pečení
•1 chromovaný rošt na grilování
•Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 590
x 594 x 560
•Vestavné rozměry (mm): 593 x 560 x
550
•Energetická třída: A
•Vnitřní objem (l): 58

• Typ výrobku : Vestavná pečící trouba
•Systém tepelné úpravy : Horní a spodní ohřev
•Čištění trouby : Hladký malt
•Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 593x560x550
•Vnitřní objem (l) : 56
•Rozměry (mm) : 590x594x560
•Max. příkon (W) : 1850
•Napájecí napětí (V) : 230
•Délka kabelu (m) : 1.6
•Barva : Nerez s úpravou proti otiskům prstů
•Třída energetické účinnosti : A
•Funkce trouby : Spodní ohřev, Tradiční pečení, Vrchní ohřev
•Hlučnost (dB) : 47
•Plocha největšího plechu (cm²) : 1130
•Výbava trouby - rošty : 1 chromovaný rošt na grilování
•Výbava trouby - plechy : 1 hliníkový koláčový plech na pečení
•Čistá hmotnost (kg) : 25.5
•EAN kód produktu : 7332543267996
•Product Partner Code : All Open

Již žádné drhnutí
připečených zbytků jídel
a tuků ve vaší troubě!
Díky hladkému
smaltovanému vnitřku
tohoto modelu je snadno
a rychle odstraníte.
Vestavná trouba, Vnitřní
objem (l): 58, Barva:
Nerez ocel, Způsoby
ohřevu: Spodní ohřev,
vrchní ohřev, Horní +
spodní ohřev.

