EOC5654AAX iebūvējamā cepeškrāsns
Kraukšķīgākā garoza
Šīs krāsns PlusSteam funkcijas nozīme ir izmantot
tvaiku, lai radītu izteiktāku un spīdīgāku krāsu,
piešķirtu kraukšķīgāku garozu un tajā pašā laikā
veidotu gardu, mīkstu mājās gatavotās maizes
iekšpusi ar patīkamu tekstūru.

Absolūta tīrība bez beršanas
Izmantojot pirolītiskās pašattīrīšanās cepeškrāsni, jūs
varat iztīrīt savu cepeškrāsni pavisam spodru bez
beršanas. Kad tā aktivizēta, tā higiēniski pārvērš
ēdienu atliekas pelnos bez smakas.

Izmantojiet katru ierīces centimetru – viss
izcepsies vienmērīgi
Pateicoties UltraFanPlus sildīšanas sistēmai ar īpaši
lielo ventilatoru un gaisa virzīšanas dizainu, jūsu
ēdiens izcepsies pavisam vienmērīgi, lai kurā
cepeškrāsns vietā jūs to novietotu.

Īpašības
• Noņemamas durvis un stikli īpaši ērtai tīrīšanai
• Vadības panelis ar gaismas diožu displeju, izvelkamiem rotējošiem
regulatoriem un starta un beigu laika izvēli, kā arī cepeškrāsns apgaismojums
• Īpašs picas iestatījums ļauj pagatavot kraukšķīgu picas apakšpusi un garšīgu
garnējumu
Funkcijas

Specifikācija

Produkta apraksts

• Iebūvējama cepeškrāsns
•Daudzfunkcionāla cepeškrāsns ar riņķa
sildelementu
•Cepeškrāsns elektroenerģijas patēriņa
klase: A+
•Cepeškrāsns gatavošanas režīmi:
apakšējā karsēšana, tradicionālā
gatavošana, atkausēšana, ātrā
grilēšana, ātrā sakarsēšana, ventilatorā
kars. ar mitrumu, picas uzstādījumi,
gatavošana ar ventilatoru, ventilatorā
karsēšana PLUS, turbo grilēšana
•Nerūsošs tērauds ar pārklājumu pret
pirkstu nospiedumiem
•Cepeškrāsns tilpne ar 3 gatavošanas
līmeņiem
•Cepeškrāsns ātrās uzkarsēšanas
funkcija
•Termozonde
•Pirolītiskā pašattīrīšanās
•Atgādinājums par tīrīšanu
•VelvetClosing® - maiga durvju
aizvēršanās
•Automātisks temperatūras iestatījums
•Elektroniska temperatūras iestatīšana
•Elektroniska bloķēšanas funkcija
•Elektroniska bērnu drošības funkcija
•Atlikušā siltuma indikācija
•Iegremdējami regulatori

• Uzstādīšana : iebūvējama ierīce
•Gatavošanas veids : ventilators + riņķa sildelements
•Cepeškrāsns tīrīšana : pirolītiskā
•Pamatkrāsa : nerūsoša tērauda ar pārklājumu pret pirkstu
nospiedumiem
•Vadības paneļa materiāls : Metāls ar stiklu augšdaļā
•Neto tilpums, l : 72
•Virsmas vadība : Nē
•Taimera tips : HEXAGON
•Elektroniska cepeškrāsns vadības veids : Hexagon 5B-T.T.P.F
•Elektroniskās vadības funkcijas : demo režīms, durvju bloķēšanas
indikācija, bērnu drošība, taimeris, gatavošanas ilgums,
elektroniska temperatūras regulēšana, minūšu skaitītājs,
cepeškrāsns apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana, ēdiena
sensora temperatūras indikācija, funkciju bloķēšana, beigu
signāls, ātrā sakarsēšana (izvēlne), ēdiena sensors, ēdiena
sensora automātiskā izslēgšanās, pirolīzes atliktais starts,
pirolīzes atgādinājums, 2 pirolīzes režīmi, skaņas signāls, reālās
temperatūras indikācija, taimera atiestatīšana, atlikušā siltuma
indikācija, atlikušā siltuma izmantošana, servisa kodi,
temperatūras piedāvājumi, dienas laiks, automātiskā cepeškrāsns
izslēgšana, rezultāta pārbaude
•Augstums, mm : 594
•Platums, mm : 594
•Dziļums, mm : 568
•Iebūvēšanas nišas dziļums, mm : 550
•Iebūvēšanas nišas augstums, mm : 600
•Iebūvēšanas nišas platums, mm : 560
•Elektroenerģijas patēriņa klase : A+
•Enerģijas patēriņš parastajā režīmā, kWh/ciklā : 0.93
•Enerģijas patēriņš ventilatora režīmā, kWh/ciklā : 0.69
•Frekvence : 50/60
•Tīkla spriegums, V : 220-240
•Strāvas vada garums, m : 160
•Trokšņa līmenis, dB : 44
•Bruto svars, kg : 37.5
•Neto svars, kg : 36.3

Tiem, kas zina, ko vēlas.
Tvaika funkcija ir tikai
daļa no tā, ko piedāvā šī
ierīce.
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