BS731442NM Piekarnik do zabudowy
PIEKARNIK PAROWY ProCombi - PEŁNE
DOZNANIA KULINARNE
Piekarnik parowy ProCombi pozwala uzyskać pełnię
wrażeń smakowych. Dzięki wykorzystaniu pary i
gorącego powietrza zapewnia potrawom doskonały
smak, aromat i konsystencję.

DOSKONAŁE EFEKTY DZIĘKI PRECYZYJNEJ,
ENERGOOSZCZĘDNEJ TECHNOLOGII
Piekarnik MaxiKlasse™ o powiększonej komorze jest
wyposażony w termosondę, która umożliwia
monitorowanie temperatury wewnątrz potrawy.

INTELIGENTNY SYSTEM PIECZENIA
KONWEKCYJNEGO ThermiC°Air
Inteligentny system pieczenia konwekcyjnego
ThermiC°Air zapewnia równomierny obieg powietrza
w komorze piekarnika, dzięki czemu proces pieczenia
przebiega szybciej i bardziej energooszczędnie.

Dodatkowe zalety:
• Dotykowy wyświetlacz LCD ProSight i 25 zaprogramowanych przepisów
• System SoftMotion™ umożliwiający płynne i ciche zamykanie drzwi
• Technologia Isofront® Plus, dzięki której drzwi piekarnika są zawsze chłodne
w dotyku
Funkcje:

Dane techniczne:

Opis produktu:

• Piekarnik do zabudowy
•Piekarnik wielofunkcyjny z funkcją
piekarnika parowego
•System czyszczenia: emalia
samoczyszcząca
•Prowadnice teleskopowe
•Wyświetlacz: OMEGA
•Sterowanie dotykowe
•Kolor wyświetlacza: czerwony
•Panel: metalowa ramka pokryta szkłem
•Funkcje: grzanie dolne,
konwencjonalne/tradycyjne pieczenie,
rozmrażanie, pieczenie ECO, para
ECO, szybkie grillowanie, zamrożone
potrawy, para 100%, grill, 50% pary i
ogrzewanie, utrzymywanie ciepła, niska
temperatura/powolne pieczenie,
nawilżanie, pizza, 25% pary i
ogrzewanie, termoobieg, grillowanie
turbo
•Automatyczne programy wagowe
•Termosonda
•Elektroniczna regulacja temperatury
•Automatyczne propozycje temperatury
•Typ drzwi/maks. temp. drzwi [K]: 4
szyby/ 30
•Funkcja szybkiego nagrzewania
•Możliwość pieczenia na 3 poziomach
jednocześnie
•Funkcja blokady elektronicznej
•Zabezpieczenie przed dziećmi
•Funkcja przedłużania czasu
•Łatwe do czyszczenia drzwi
•Wentylator zatrzymuje się po otwarciu
drzwi piekarnika
•Blachy dołączone do piekarnika: 1
emaliowana blacha, 1 emaliowana

• Klasa efektywności energetycznej - główny piekarnik : A
•Sposób czyszczenia piekarnika : emalia samoczyszcząca
•Pokrętła : dotykowe
•Zakres temperatury : 30°C - 230°C
•Prowadnice : TR1LSTV
•Pojemność [l] : 70
•Wymiary WxSzxG [mm] : 594x594x567
•Całkowity pobór mocy [W] : 3500
•Zużycie energii przy stanardowym obciążeniu [kW] : 1.09
•Zużycie energii, wentylator [kWh/cykl] : 0.83
•Oświetlenie : 2, boczne halogen, górne, halogen
•Moc oświetlenia [W] : 65
•Kolor : stal szlachetna
•Wymiary w zabudowie (W x S x G) [mm] : 590x560x550
•Wymagany bezpiecznik [A] : 16
•Waga netto [kg] : 43,5
•Waga brutto [kg] : 45.5
•Napięcie [V] : 220-240
•Kabel : tak
•Rodzaj wtyczki : Schuko
•Całkowita długość kabla [m] : 1,5
•Kod produktu (PNC) : 944 187 127
•Kod EAN : 7332543262410
•Product Partner Code : ER Partn

Piekarnik ProCombi z
myślą o profesjonalnej
perfekcji i smaku.
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