EOC5654ANX Piekarnik do zabudowy
Funkcja PlusSteam - wyjątkowa chrupkość dzięki
parze
Dodatek pary zapewnia lepszy wygląd i smak Twoich
wypieków - chrupiącą skórkę na zewnątrz i miękkość
wewnątrz.

Idealna czystość, bez szorowania
Dzięki funkcji samoczyszczenia pyrolitycznego Twój
piekarnik będzie kompletnie czysty - bez szorowania.
Po aktywacji funkcji, piekarnik spala wszystkie
zanieczyszczenia na drobny popiół, który z łatwością
usuniesz szmatką.

Termosonda
Termosonda umożliwi Ci precyzyjną kontrolę
temperatury pieczonego mięsa. Po prostu ustaw
pożądaną temperaturę i czekaj na moment, gdy
piekarnik sam się wyłączy.

Dodatkowe zalety:
• Duży wentylator z nowym systemem obiegu powietrza dla zapewnienia
równomiernych efektów
• Zdejmowane drzwi i szyby z myślą o łatwym czyszczeniu
• Panel sterowania z wyświetlaczem LED i chowanymi pokrętłami – możliwość
wyboru godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz czasu trwania, a także
Funkcje:

Dane techniczne:

Opis produktu:

• Piekarnik do zabudowy
•Piekarnik wielofunkcyjny z
termoobiegiem
•System czyszczenia: pyroliza
•Wyświetlacz: HEXAGON
•Kolor wyświetlacza: biały
•Panel: szkło z dekorem
•Funkcje: grzanie dolne,
konwencjonalne/tradycyjne pieczenie,
rozmrażanie, szybkie grillowanie,
szybkie nagrzewanie opcjonalne,
nawilżanie, pizza, termoobieg,
termoobieg PLUS STEAM, grillowanie
turbo
•Termosonda
•Elektroniczna regulacja temperatury
•Automatyczne propozycje temperatury
•Typ drzwi/maks. temp. drzwi [K]: 4
szyby/ 15
•Funkcja szybkiego nagrzewania
•Możliwość pieczenia na 3 poziomach
jednocześnie
•Blachy dołączone do piekarnika: 1
emaliowana blacha, 1 emaliowana
brytfanna
•Funkcja blokady elektronicznej
•Wskaźnik ciepła pozostałego
•Łatwe do czyszczenia drzwi
•Wentylator zatrzymuje się po otwarciu
drzwi piekarnika
•Zabezpieczenie przed dziećmi
•Halogenowe oświetlenie piekarnika
•Oświetlenie przy otwartych drzwiach
•Chowane pokrętła
•Wentylator chłodzący

• Klasa efektywności energetycznej - główny piekarnik : A+
•Sposób czyszczenia piekarnika : pyroliza
•Pokrętła : wysuwane
•Zakres temperatury : 30°C - 300°C
•Wyposażenie : prowadnice TR1LV
•Pojemność [l] : 72
•Wymiary WxSzxG [mm] : 594x594x569
•Całkowity pobór mocy [W] : 3480
•Zużycie energii przy stanardowym obciążeniu [kW] : 0.93
•Zużycie energii, wentylator [kWh/cykl] : 0.69
•Oświetlenie : 1, tylne, boczne halogen
•Moc oświetlenia [W] : 40
•Kolor : stal szlachetna
•Wymiary w zabudowie (W x S x G) [mm] : 600x560x550
•Wymagany bezpiecznik [A] : 16
•Waga netto [kg] : 36,4
•Waga brutto [kg] : 37.6
•Napięcie [V] : 220-240
•Kabel : tak
•Rodzaj wtyczki : nie
•Całkowita długość kabla [m] : 1,6
•Kod produktu (PNC) : 949 718 278
•Kod EAN : 7332543494309
•Product Partner Code : ER Partn

Piekarnik parowy
PlusSteam z
termosondą.
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