EEB4231POX Piekarnik do zabudowy
Wszechstronność, jakiej wymagają profesjonalni
szefowie kuchni
Piekarnik zapewnia wszechstronność, jakiej
wymagają profesjonalni szefowie kuchni. Oferuje
pojemność w rozmiarze XXL oraz o 25% wiekszą
blachę.

Prosta kontrola dzięki chowanym przyciskom i
funkcji odliczania
Wyposażony w funkcję odliczania interfejs z
wyświetlaczem LED oferuje prostą kontrolę nad
procesem pieczenia. Chowane pokrętła i przyciski
zapewniają bezpośredni dostęp do regulacji
temperatury oraz trybów pieczenia.
Wykorzystaj każdy centymetr przestrzeni –
wszystko upiecze się równomiernie
Dzięki systemowi UltraFanPlus z dużym wentylatorem
i nowym systemem obiegu powietrza Twoje potrawy
będą piekły się równomiernie niezależnie od tego,
gdzie zostaną umieszczone w piekarniku.

Dodatkowe zalety:
• Grill zapewnia szybkie, doskonałe efekty opiekania
• Drabinki Easy Entry z myślą o precyzyjnym wkładaniu i wyjmowaniu blach
• Zdejmowane drzwi i szyby z myślą o łatwym czyszczeniu

Funkcje:

Dane techniczne:

Opis produktu:

• Piekarnik do zabudowy
•Piekarnik wielofunkcyjny z
termoobiegiem
•System czyszczenia: emalia
samoczyszcząca/czyszczenie wodne
•Wyświetlacz: SET
•Kolor wyświetlacza: bursztynowy
•Panel: stal szlachetna z powłoką
Antifingerprint
•Funkcje: grzanie dolne,
konwencjonalne/tradycyjne pieczenie,
szybkie grillowanie, grill, delikatne,
pizza, ogrzewanie górne, termoobieg,
grillowanie turbo
•Typ drzwi/maks. temp. drzwi [K]: 2
szyby/ 55
•Możliwość pieczenia na 3 poziomach
jednocześnie
•Blachy dołączone do piekarnika: 1
emaliowana blacha, 1 emaliowana
brytfanna
•Łatwe do czyszczenia drzwi
•Wyjmowany górny element grzewczy
ułatwia czyszczenie
•Halogenowe oświetlenie piekarnika
•Chowane pokrętła
•Wentylator chłodzący

• Klasa efektywności energetycznej - główny piekarnik : A
•Sposób czyszczenia piekarnika : emalia
samoczyszcząca/czyszczenie wodne
•Pokrętła : wysuwane
•Zakres temperatury : 50°C - 250°C
•Pojemność [l] : 72
•Wymiary WxSzxG [mm] : 594x594x568
•Całkowity pobór mocy [W] : 2780
•Zużycie energii przy stanardowym obciążeniu [kW] : 0.93
•Zużycie energii, wentylator [kWh/cykl] : 0.85
•Oświetlenie : 1, tylne, boczne halogen
•Moc oświetlenia [W] : 40
•Kolor : stal szlachetna
•Wymiary w zabudowie (W x S x G) [mm] : 600x560x550
•Waga netto [kg] : 29,1
•Waga brutto [kg] : 30,3
•Napięcie [V] : 230
•Kabel : tak
•Rodzaj wtyczki : Schuko
•Całkowita długość kabla [m] : 1,6
•Kod produktu (PNC) : 949 716 304
•Kod EAN : 7332543236985
•Product Partner Code : ER Open

Wszechstronny
piekarnik do zabudowy 74 litry pojemności,
największa dostępna
blacha i 9 poziomów
umieszczania potraw
(linia Inspiration).

