EOC45651OX Savarankiška orkaitė
Profesionali švara, be jokio šveitimo
Įsigiję šią orkaitę su pirolizės valymu, užtikrinate tikrą
švarą vienu prisilietimu – maisto likučiai paverčiami
pelenais, kuriuos galite lengvai nušluostyti. Orkaitė
pati primena jums, kada reikia valyti.

Paprastas valdymas ir pakankamai informacijos
Šis valdymo skydelis su LED ekranu leidžia rinktis iš 8
kaitinimo režimų, laikmačio funkcijų, orkaitės
apšvietimo ir greitojo įkaitinimo režimo – visko, ko
Jums reikia gaminant savo mėgstamus patiekalus.

Naudokite visą vidaus erdvę – viskas iškeps
vienodai
Dėl šildymo sistemos „UltraFanPlus“, itin didelio
ventiliatoriaus bei oro nukreipimo funkcijos, Jūsų
patiekalai iškeps visiškai vienodai, nesvarbu kokioje
orkaitės vietoje juos padėsite.

Daugiau privalumų:
• Kelių sluoksnių šilumą atspindinčios stiklo durelės – saugu liesti
• Maisto termometras su automatiniu išjungimu, kad žinotumėte, kada
patiekalas paruoštas

Ypatybės:

Specifikacijos:

Produkto aprašymas:

• Daugiafunkcinė orkaitė su žiediniu
kaitinimo elementu
•Įspaudžiamos rankenėlės
•Valymo priminimas
•VelvetClosing® visada švelniai
užsidarančios durelės
•Atidrant duris ventiliatorius nustoja
suktis
•Automatinis orkaitės apšvietimas
atidarius duris
•Elektroninis temperatūros reguliavimas
•Automatinis temperatūros pasiūlymas
•Liekamojo karščio indikacija
•Kepimo informacijos lentelė ant vidinės
orkaitės durelių pusės
•Lengvai įstatomos grotelės
•Nerūdijantis plienas, ant kurio nelieka
pirštų atspaudų
•Aušinimo ventiliatorius
•Lengvai valomos durelės
•Teleskopiniai bėgeliai TR1LV pridėti
•Mėsos termometras
•Orkaitės ertmė su 3 kepimo lygiais
•Su orkaite teikiami padėklai: 1 pilkos
emalės pyragų padėklas, 1 pilkos
emalės keptuvas
•Su orkaite tiekiamos grotelės: 1
metalinė, chromuota
•Orkaitės automatinio išjungimo funkcija
•Orkaitės gaminimo funkcijos: Apačia,
Ventiliatorius, Grilis, Girlius (40) +
apačia, Grilis + ventiliatorius (fs),
Žiedinis kaitinimas (40) + ventiliatorius
(30°C), Žiedinis kaitinimas (50) +
ventiliatorius, Žiedinis kaitinimas (70) +
apačia + ventiliatorius, Žiedinis
kaitinimas + apačia + ventiliatorius,

• Valymas : Pirolizė
•Valdymo skydelio paviršius : Metalinis rėmas su stiklo apdaila
•Montavimo matmenys AxPxG, (mm) : 590x560x550
•Triukšmingumas, dB(A) : 48
•Maksimalus elektros galingumas, W : 3500
•Temperatūros diapazonas : 30°C - 300°C
•Naudingas tūris, l : 71
•Spalva : Nerūdijančio plieno nepaliekanti pirštų antspaudų
•Kaitinimas : Ventiliatorius + žiedinis elementas
•Mėsos termometras : Yra
•Įtampa, V : 230
•Saugiklis (A) : 16
•Durelių apsauga : Elektroninis užraktas, Automatinis užraktas
pirolizės metu
•Matmenys A x P X G (mm) : 594x594x567
•Energijos efektyvumo klasė : A
•Product Partner Code : All Open

Orkaitė (X-metalo), 71
ltr., Hexagon valdymas
(elektroninė
temperatūros kontrolė
30-300 °C, kepimo
temperatūros ir likusios
šilumos parodymai,
temperatūros
pasiūlymas pasirinkus
režimą), 9 maisto
gaminimo režimai,
Pirolizė (2 lygiai), mėsos
termometras, durelių
aušinimas, 4 stiklai,
įspaudžiamos vald.
rankenėlės, teleskopiniai
bėgeliai TR1LV,
minkštas durelių
uždarymas "Velvet
Closing™", pirštų
antspaudų nepaliekantis
metalo paviršius, A
energijos klasė
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