EOC6851AOX vgradna pečica
Ustvarite okuse kot v restavraciji – brez
napornega dela glavnega kuharja.
S kombinacijo kuhanja v sopari in funkcijo vročega
zraka lahko svoje goste navdušite z zdravimi in
okusnimi jedmi, ki so sočne pod čudovito zapečeno
skorjo.

Popolna čistoča, a brez drgnjenja
Pečico s samodejnim pirolitičnim čiščenjem lahko
povsem očistite – in brez drgnjenja. Ob vklopu
higiensko spremeni ostanke v pepel brez vonja.

Pokukajte v notranjost jedi, ki jo pripravljate.
Sonda za meso vam omogoča dejanski vpogled, tako
da lahko preverite, kako napredujejo. Poleg tega
izklopi pečico, ko je jed pripravljena.

Prednosti izdelka:
• Meni z besedili in ikonami za razširitev obzorja – s funkcijo pomoči in 20
shranjenimi najljubšimi programi.
• VelvetClosing ® za nežno zapiranje vrat

Značilnosti:

Tehnične značilnosti:

• Vgradne pečice
•Poslovite se od umazane površine, saj
je pečica izdelana iz nerjavečega jekla,
neobčutljivega na prstne odtise.
•Možnost pečenja na 3 nivojih
•Funkcija hitrega segrevanja
•Sonda za meso
•Samočistilni sistem s pirolizo
•Opomnik za pirolitično čiščenje
•Samodejno predlaganje temperature
•Funkcija spomin, za shranjevanje
najpogostejših uporabljenih programov
•Integrirani recepti
•Samodejni program glede na težo jedi
•Elektronski nadzor temperature
•Funkcija samodejnega zaklepanja
•Funkcija ogrevanja-"segrej in zadrži"
•Funkcija podaljšanja časa pečenja
•Varovalo za otroke
•Funkcija samodejnega izklopa pečice
•Kazalnik preostale toplote
•Večjezični prikazovalnik na pečici
•Halogenska luč pri pečici
•Samodejno vžiganje luči
•Enostavno čiščenje vrat
•Samodejni ventilator
•Ventilator za hlajenje
•Priloženi pekači s pečico: 1 pekač za
sladice iz sivega emajla, 1 globoki
pekač iz sivega emajla
•Število rešetk v pečici: 1 kromirana
rešetka
•http://services.electroluxmedialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSEBPL15PC002030.png
•http://services.electrolux-

• Čiščenje pečice : piroliza
•Uporabna prostornina za peko (l) : 72
•Razred energijske učinkovitosti : A+
•Razpon temperature : 30°C - 300°C
•Glasnost dB(A) : 44
•Zunanje mere (VxŠxG) v mm : 594x594x568
•Vključeni dodatki : posoda za kuhanje s paro, enonivojska
izvlečna vodila, variabilna
•Notranjost : Sivi emajl
•Vgradne mere (mm) : 600x560x550
•Skupna priključna moč (W) : 3380
•Moč (V) : 220-240
•Varovalka (A) : 16
•Dolžina kabla (m) : 1,6
•Barva : nerjaveče jeklo, neobčutljivo na prstne odtise
•Poraba energije pri običajnem načinu kroženja zraka
(kWh/cikel) : 0.93
•PNC koda : 949714455
•Product Partner Code : ER Open
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