EKC6430AOX Voľne stojaci sporák
Nespúšťajte oči z varenia – presne ako profesionál
Vďaka dômyselnému dizajnu tohto sporáka máte stále
prehľad o príprave všetkých jedál – či už pod grilom, v
rúre, alebo na varnom paneli.

Vyčistite varný panel jedným plynulým utretím
Čistenie tohto varného panela už nemôže byť
jednoduchšie. Má absolútne dokonale hladký povrch –
dokonca bez otočných ovládačov – takže sa dá
vyčistiť jedným pretretím.

Praktická inovácia, ktorá vám umožňuje
bezstarostné varenie
Dvierka tejto rúry majú niekoľko praktických inovácií,
ktoré vám umožnia bezstarostné varenie. Spolu
zabezpečujú, že vonkajšia strana dvierok zostane na
dotyk bezpečne chladná.

Ďalšie benefity
• Vyberateľné sklenené panely – praktická úprava uľahčujúca čistenie
• S ukazovateľom zvyškového tepla viete, kedy je bezpečné varný panel očistiť
• Zásuvka s ľahkým čistením vďaka inovačnému materiálu

Špecifikácia

Technická špecifikácia

• Typ varného panela: sklokeramický
•Varná zóna vľavo vpredu: hilight zóna ,
2300W/210mm
•Varná zóna vľavo vzadu: hilight zóna ,
1200W/145mm
•Varná zóna vpravo vpredu: hilight zóna
, 1200W/145mm
•Varná zóna vpravo vzadu: hilight zóna ,
1800W/180mm
•Indikátor zbytkového tepla pre varné
zóny: 4
•Typ rúry: elektrická
•Funkcie rúry: spodný ohrev, ventilátor,
ventilátor + vrchný ohrev, gril, gril +
vrchný ohrev + ventilátor, osvetlenie,
vrchný a spodný ohrev, vrchný a
spodný ohrev + ventilátor
•Ovládanie pre 4 energeticky
regulované varné zóny
•Čistenie rúry: čierny smalt
•Jednoduché čistenie dvierok rúry
•Zadný vývod pár
•Chladiaci ventilátor
•Nastaviteľná výška
•Zásuvka na odloženie kuchynského
riadu
•VxŠxH (mm): 850 x 596 x 600

• Systém tepelnej úpravy : Multifunkčný ohrev
•Rozmery (mm) : 847-867x596x600
•Energetická trieda : A
•Typ ohrevu : sklokeramický
•Celkový elektrický príkon (W) : 9486
•Farba : antikorová
•Napätie (V) : 230
•Čištění rúry : čierny smalt
•Požadované istenie (A) : 3x16
•Plocha nejväčšieho plechu (cm2) : 1424
•Vnútorný objem rúry (l) : 72
•Spotreba energie potrebnej pri štandardizovanej náplni
(kWh/cyklus) : 0.95
•Spotreba energie pro štandardnej náplni, režim s ventilátorom
(kWh/cyklus) : 0.85
•Inštalácia : Voľne stojaci spotrebič
•Funkcie rúry : spodný ohrev, ventilátor, ventilátor + vrchný ohrev,
gril, gril + vrchný ohrev + ventilátor, osvetlenie, vrchný a spodný
ohrev, vrchný a spodný ohrev + ventilátor
•Gril : elektrický pevný
•Pravá predná zóna - výkon/priemer : 1200W/145mm
•Pravá zadná zóna - výkon/priemer : 1800W/180mm
•Ľavá predná zóna - výkon/priemer : 2300W/210mm
•Ľavá zadná zóna - výkon/priemer : 1200W/145mm
•Vybavenie rúry - plechy : 1 kombinovaný smaltovaný plech na
pečenie
•Vybavenie rúry - rošty : 1 drôtená chrómovaná mriežka
•Výsuvné koľajnice : Chromed, koľajnice pre rošt so stopkou
•Čiarový kód EAN : 7332543265329

Popis výrobku

