EZB2400AOX Zabudovateľná rúra
Úplná kontrola
Dobu pečenia tejto dokonale vybavenej rúry môžete
jednoducho ovládať prostredníctvom funkcie time
management.

Jednoduché ovládanie – pomocou otočných ovládačov a nastavenia času
začiatku a skončenia
Vďaka svojim otočným ovládačom a displeju LED vám toto ovládacie prostredie
poskytne jednoduché ovládanie. Nastavte trvanie, čas začiatku aj skončenia
prípravy jedla. Po vypnutí rúry sa na displeji zobrazí čas.

Výkonné grilovanie
Vďaka dvojokruhovému grilu tejto rúry ľahko a rýchlo
dosiahnete najlepšie výsledky pri grilovaní, dokonca aj
pri menších pokmoch.

Ďalšie benefity
• Odoberateľné dvierka a sklenený panel na jednoduché čistenie

Špecifikácia

Technická špecifikácia

• Zabudovateľná rúra
•Multifunkčná rúra
•Funkcie pečenia: spodný ohrev, gril,
gril + ventilátor, gril + vrchný ohrev,
Grill + top + fan, vrchný a spodný
ohrev, vrchný a spodný ohrev +
ventilátor
•Nehrdzavejúca oceľ bez otlačkov
prstov
•Rúra s 2 pečúcimi úrovniami
•Prehľad funkcií rúry: ukončenie
programu, minútka, čas, akustický
signál, trvanie
•Vysokolesknúca povrchová vrstva,
ľahko čistiteľná
•Ľahko čistiteľné dvierka rúry
•Chladiaci ventilátor
•Dodávané plechy v príslušenstve: 1
čierny smaltovaný plech na pečenie, 1
čierny smaltovaný plech na
zachytávanie mastnoty
•Mriežka dodávaná s rúrou: 1 drôtená
chrómovaná mriežka
•Rozmery VxŠxH (mm): 590 x 594 x
560
•Rozmery pre zabudovanie VxŠxH
(mm): 593 x 560 x 550
•Energetická trieda rúry:
•Veľkosť dutiny rúry: 57 l

• Typ výrobku : Zabudovateľná elektrická rúra
•Systém tepelnej úpravy : Multifunkčný ohrev
•Čištění rúry : smaltový
•Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm) : 593x560x550
•Vnútorný objem (l) : 57
•Rozmery VxŠxH (mm) : 590x594x560
•Celkový elektrický príkon (W) : 2500
•Napätie (V) : 220-240
•Dĺžka kábla (m) : 1.1
•Farba : antikorová s úpravou proti odtlačkom prstov
•Energetická trieda : A
•Elektronické funkcie : ukončenie programu, minútka, čas,
akustický signál, trvanie
•Funkcie rúry : Dolný ohrev, Tradičné pečenie, Teplovzdušné
pečenie, Rýchly gril, Gril, Vlhký horúci vzduch, Turbo gril
•Hlučnosť (db(A)) : 47
•Plocha nejväčšieho plechu (cm2) : 1130
•Vybavenie rúry - rošty : 1 drôtená chrómovaná mriežka
•Vybavenie rúry - plechy : 1 čierny smaltovaný plech na pečenie, 1
čierny smaltovaný plech na zachytávanie mastnoty
•Čistá hmotnosť (kg) : 28.8
•Čiarový kód EAN : 7332543631278

Popis výrobku

