KMK761000M Sõltumatu ahi
Tõelised maitsed – poole kiiremini
Mahlakas ahjukana, mõnusalt kreemine kartuliküüslauguvorm, külluslik lihahautis – kõik need road
valmivad poole kiiremini kui traditsioonilises ahjus.
CombiQuick ahi saab põnevate maitsete ja
eksootiliste roogadega kiirelt hakkama, sest tavalist

Ühtlane küpsemine kogu ulatuses
Selle ahju puhul tähendab energiatõhusus ja
söögitegemise tõhusust. Ahju juurde kuulub uudne
konvektsioonisüsteem Hot Air, mis tagab kuuma õhu
ühtlase ringlemise kogu ahjuõõnsuses. Nii kuumeneb
ahi kiiremini ja toiduvalmistamise temperatuure võib
Säästke ruumi ilma tõhususes järeleandmisi
tegemata
See kompaktne mikrolaineahi võimaldab teil edukalt
küpsetada, grillida, soojendada või sulatada samal
tasemel suuremate mudelitega. Selle tulemusena
saate maksimumi oma toiduvalmistusalalt ning
valmistate laia valikut roogi ühe kompaktse

Täiendavad toote eelised:
• Tõhus viis grillimiseks, röstimiseks, krõbestamiseks, pruunistamiseks
• Suur LCD-ekraan koos saadaoleva retseptifunktsiooniga tagab
gurmeetasemel õnnestumise iga kord.
• Spetsiaalne materjal hoiab ukse välispinna turvaliselt madalal temperatuuril

Toote omadused:

Tehnilised andmed:

Toote kirjeldus:

• Kompaktne integreeritav ahi
•Ahi sisseehitatud
mikrolainefunktsiooniga
•Mikrolaine võimsus: 1000 W
•Ahjus küpsetamise funktsioonid:
altkuumutus, pöördõhk + valgustus,
grill, grill + altkuumutus, grill +
altkuumutus + pöördõhk, grill +
pöördõhk, mikrolaineahi, ringküttekeha
+ altkuumutus + pöördõhk,
ringküttekeha + pöördõhk,
ülaltkuumutus, ülalt- ja altkuumutus
•Näpujäljekindel roostevaba teras
•Ahi 2 küpsetustasemega
•Ahju kiirkuumutusfunktsioon
•Automaatne temperatuurisoovitus
•Integreeritud retseptid
•Automaatsed kaaluprogrammid
•Elektrooniline temperatuuri
reguleerimine
•Lukustusfunktsioon
•Soojashoiu funktsioon
•Ajapikendusfunktsioon
•Lapselukk
•Jääkkuumuse indikaator
•Puutejuhitav
•Mitmekeelne ekraan

• Mõõtmed : Mõõtmed
•Integreerimismõõtmed KxLxS, mm : 450x560x550
•Tootekujundus : Tootekujundus
•Värvus : roostevaba teras näpujäljekindla pinnaga
•Mahutavus : Mahutavus
•Ahju kasulik maht, l : 43
•Energiatarbivus : Energiatarbivus
•Koguvõimsus, W : 3000
•Pinge, V : 220-240
•Kaitse, A : 16
•Muu : Muu
•Pistiku tüüp : Schuko
•Netokaal, kg : 38.5
•Toitejuhtme pikkus, m : 1.5
•EAN-i kood : 7332543506170
•Product Partner Code : K - Customer Specific KRT

Kompaktne ahi, milles
valmivad kõikvõimalikud
road - kasutades
küpsetus- või
mikrolainefunktsiooni.
Lisaks veel ka
grillimisvõimalus.
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