
2000 WElső fűtőelem teljesítménye

180 mmElső fűtőelem mérete

GyorsfőzőlapElső fűtőelem fajtája

Bal elsőElső fűtőelem elhelyezkedése

NincsBeépített tisztítási rendszer

1Sütőtálcák száma

Nem létezikIdőzítési opciók

Nem létezikIdőzítés szabályozó

MechanikusHőmérséklet-szabályozás

1Rácsok száma

Kivehető sínekSütősín

Lakkozott lemezKezelőpanel anyaga

/Elektronikus időzítő

Jellemzők :

Alap információk :

RozsdamentesKülső oldalak anyaga

49,0 KgBruttó súly (kg)

45,0 KgNetto súly (kg)

Da - vseÁllítható lábak

Csatlakozó dugó és zsinór nélkülHálózati dugalj fajtája

CE,VDEGS,GOSTJóváhagyott tanusítvány

50Frekvencia (Hz)

230Feszültség (V)

/Elektromos áram(A)

7500 WElektromos csatlakozási teljesítmény(W)

ElektromosságEnergia bemenet

VillanyMelyik főzőlap típussal működtethető

Készülék elejeVezérlő egység elhelyezése

4Elektromos melegítő zónák száma

/Indukciós főzőzónák száma

/Hallogén főzőzónák száma

/Sugárzó főzőzónák száma

4Elektromos főzőzónák száma

4Elektromos főzőzónák száma

/Gázégők száma

4Egyidőben működtethető főzőzónák száma

HagyományosElsődleges sütő sütési módja

K11 - Hagyományos sütőSütő kezelőpanel

SzabadonállóBeépíthtő / Szabadonálló

Fehér / Lakkozott lemezSzín /Frontoldal anyaga

3838942304897EAN kód

147970Belső termékszám

E51E1-S6 - E136WTerméknév/Sifra

GorenjeMárkanév

VillanytűzhelyTermék megnevezés/ Család

E51E1-S6 - E136W
147970

Villanytűzhely

EcoClean zománc (sütő és tepsik)Eco zománcozás / sütő és tepsik /
HagyományosKiegészítő tároló rekesz

Alsó és felső fűtés,
Alsó fűtés / Aqua Clean/,
Felső fűtés

Sütő funkciók
275 °CMaximális sütő hőmérséklet
KonvencionálisSütő fajtája
Klasszikus ajtózsanérAjtózsanér
Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonvaSütőajtó hőmérséklete

USP :

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP
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KözepesTermékméret - első kamra

/Zajszint - első kamra

0,00 kWhEnergiafogyasztás ventillátoros sütés (kWh) - első kamra

0,93 kWhEnergiafogyasztás  hagyományos sütés (kWh) - első kamra

1188 cm2Legnagyobb tepsi felülete

47,5 minStandard terhelésű főzési idő - hagyományos sütés

BEnergiahatékonysági osztály - első kamra

Információ az energia matricáról / hatékonyság :

Sütő tepsi EM - 1
Pečniška rešetka - 1

Hozzátartozó kiegészítő felszereltség

Kihúzható tepsitartó rácsTároló fiók

/Hússzonda

NemBeépített nyársforgató motor

Hatékony dupla világításBelső lámpák száma

IgenSütővilágítás

Horgonyzott lemezElsődleges sütő anyaga

NemFőkapcsoló

/Maradékhő kijelző

NincsFedő típusa

/Bekapcsolt főzőzóna jelző

IgenBekapcsolás állapotjelző

0 WÖtödik fűtőelem teljesítménye

1500 WNegyedik fűtőelem teljesítménye

180 mmNegyedik fűtőelem mérete

Normál főzőlap hőfok korlátozóvalNegyedik fűtőelem fajtája

Jobb hátsóNegyedik fűtőelem elhelyezkedése

1000 WHarmadik fűtőelem teljesítménye

145 mmHarmadik fűtőelem mérete

Normál főzőlapHarmadik fűtőelem fajtája

Bal hátsóHarmadik fűtőelem elhelyezkedése

1000 WMásodik fűtőelem teljesítménye

145 mmMásodik fűtőelem mérete

Normál főzőlapMásodik fűtőelem fajtája

Jobb elsőMásodik fűtőelem elhelyezkedése
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