EKC66700OW Aragaz
Niveluri profesionale de curăţenie, dar fără a fi
nevoie să frecaţi
Cu cuptorul cu auto-curăţare pirolitică puteţi atinge
nivelul profesional de curăţenie printr-o simplă
atingere de buton. Transformă reziduurile într-o
cenuşă care poate fi ştearsă cu o lavetă umedă.

Faceţi ca fiecare bucată să aibă acelaşi gust
extraordinar
Cu acest cuptor multifuncţional al aragazului, fiecare
preparat va avea un gust delicios. Şi, deoarece
distribuie uniform căldura, fiecare bucată va fi la fel de
delicioasă.

Creati sursa de caldura de care aveti nevoie, cu
acest cuptor flexibil si adaptabil
Asigurati-va ca aveti intotdeauna flexibilitatea
necesara in bucatarie. Aceasta plita ceramica are
zone multiple extensibile, pentru a va oferi o sursa de
caldura adecvata pentru fiecare vas.

Beneficii suplimentare :
• Indicator rezidual de căldură astfel încat veţi şti precis când este sigur să
incepeţi curăţatul plitei
• Uşa demontabilă a cuptorului înseamnă mai puţin timp pierdut pentru curăţare
• Uşă şi panouri din sticlă detaşabile pentru o curăţare uşoară

Beneficii :

Specificatii tehnice :

• Aragaz cu plită şi cuptor electric
•Tip plită: cu plita vitroceramica
•Zone pentru gătit frontal stanga: Marcaj
grafic , 1800W/180mm
•Zone pentru gătit spate stânga: Marcaj
grafic , 1200W/140mm
•Zone pentru gătit frontal dreapta:
Marcaj grafic , 1200W/140mm
•Zone pentru gătit spate dreapta: Marcaj
grafic , 1800W/180mm
•Indicaţii căldură reziduală pentru
zonele de gătire: 1
•Tip cuptor: Electric
•Functii cuptor - parte superioara:
Incalzire in partea inferioara, Ventilator,
Ventilator + Incalzire in partea
superioara, Grill, Grill +Incalzire in
partea superioara, Grill +Incalzire in
partea superioara +Ventilator, Incalzire
in partea superioara + Incalzire in
partea inferioara (200°C), Incalzire in
partea superioara + Incalzire in partea
inferioara (80°C), Incalzire in partea
superioara + Incalzire in partea
inferioara + Ventilator, Top+bottom+grill
(500°)
•Functii cuptor - parte inferioara: No
•Butoane de comanda pentru cele 4
zone de gătit
•Curăţare cuptor: Pirolitic
•Uşa cuptor uşor de curăţat
•Orificiu evacuare abur din cuptor
•Ventilator răcire
•Sertar pentru depozitarea ustensilelor
de bucătărie

• Tip plita : cu plita vitroceramica
•Tip alimentare : Electric
•Curatarea cuptor parte superioara : Pirolitic
•Volum net cavitate (l) : 54
•Clasa de eficienta energetica : A
•Consum de energie cu o incarcatura standard, modul
conventional (kWh/ciclu) – Cuptor principal : 0.79
•Consum de energie cu o incarcatura standard, modul de
ventilatie(kWh/ciclu) – Cuptor principal : 0.76
•Cea mai mare suprafata - parte superioara : 1120
•Gama de variatie temperatura : 50°C - 250°C
•Putere maxima - electric (W) : 8505
•Dreapta frontal - putere/diametru : 1200W/140mm
•Dreapta spate - putere/diametru : 1800W/180mm
•Stanga frontal - putere / diametru : 1800W/180mm
•Stanga spate - putere/diametru : 1200W/140mm
•Proba de carne - parte superioara cuptor : Nu
•Rotisor : Nu
•Gaz : No
•Inlocuitor gaz : Nu
•Inlocuitor gaz : Nu
•Indicatori caldura reziduala : 1
•Ventilator de racire : Da
•Siguranta usa : Nu
•Tavi : 1 tava prajituri email negru
•Gratar - cuptor - parte superioara : 1 raft gratar cromat
•Ghidaje - parte superioara cuptor : Ghidaje fixe
•Mod de instalare : Independent
•Dimensiuni IxLxA (mm) : 858x600x600
•Tensiune (V) : 230
•Siguranta necesara (A) : 2x40, 3X32, 3x25, 4x16
•Culoare : Alb
•Culoare afisaj ceas : Rosu
•Clasa produs : Aragaz
•EAN : 7332543357451
•Product Partner Code : All Open

Descrierea produsului

