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TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP

740237
BOS67372CLB

Beépíthető sütő

Hármas üvegezésű sütőajtó egy hővisszaverő
réteggel (hideg ajtó)

A különleges, innovatív konstrukció és az
ajtó üvegezése elszigeteli a sütőt, így a hő
bent marad, optimalizálva az
energiafogyasztást, mivel a hő nem tud
távozni a sütőtérből. Ez még
biztonságosabbá teszi a sütőt a felhasználó,
a gyerekek és a háziállatok számára, és
megakadályozza a környezet
felmelegedését.

SoftOpen &amp; GentleClose ajtózsanérok Csak egy érintés szükséges a sütő ajtajának
zökkenőmentes, zajmentes kinyitásához
vagy becsukásához.

Sütő fajtája Multifunkciós sütő BigSpace - 77 l
Szuper nagyméretű sütő belső

Maximális sütő hőmérséklet 300 °C
Dinamikus "DC+" sütőkamra hűtési rendszer A DynamiCooling rendszer hatékonyan hűti

a sütő külsejét (vagy házát), hogy megelőzze
a magas hőmérséklet okozta károkat. A
DynamiCooling+ rendszerrel rendelkező
sütőkben a hőérzékelők szabályozzák a sütő
külső falainak hűtését, amíg el nem érik a 60
°C-os hőmérsékletet. Ez különösen
kényelmes a pirolitikus tisztító funkcióval
rendelkező sütőkben, amelyek rendkívül
magas hőmérsékleten működnek.

SuperSize

HomeMade Plus formatervezés A Gorenje innovatív, lekerített sütőtere is
megújult: formáját a hagyományos
fatüzelésű kemencék ihlették, mely
formájának köszönhetően megfelelő
légáramlást biztosít az ételek számára. A
sütőtér mellett az OptiBake sütők már
megújult fűtőszálakkal, és a szellőzőnyílások
jobb eloszlásával biztosítják a stabil
hőmérsékletet. A Gorenje OptiBake
sütőkben sült ételek esetében többé nem kell
aggódnod azon, hogy nem egyenletesen
sülnek meg az ételek.

ExtraSteam A gőzprogram tökéletes, párolásra alkalmas
környezetet teremt, mely biztosítja, hogy a
kenyér magasra emelkedjen, kívül ropogós
legyen. Mindössze vizet kell tölteni egy
tepsibe, válaszd ki az ExtraSteam
programot, és hagyd hogy a sütő elvégezze
a munka nagy részét.

GentleBake lassú sütés funkció Ez a funkció a finom, lassú és egyenletes
sütés érdekében készült. Ezáltal a
nedvesség az étel belsejében, és az étel
rendkívül lágy és lédús marad. Alkalmas hús,
hal vagy péksütemények egy szinten történő
elkészítésére.

Airfry funkció Most már élvezheted a sült ételek
ropogósságát és ízét extra kalória nélkül. Ez
a rendkívül intenzív, forró levegős sütési
módszer nem igényel zsiradékot, hogy a
tökéletesen finom ropogós, aranyszínű
kérget alkosson a sült ételeken.
Speciális perforált tepsivel kombinálva
(modelltől függően), amely tökéletesen
körbezárja az edényt, még jobb
eredményeket érhetsz el.
Alkalmas kisebb húsok, halak, zöldségek és
előre elkészített fagyasztott termékek,
például sült krumpli és csibefalatok
elkészítésére.

ForzenBake funkció Ez a hatékony sütési program tökéletes
választás minden fagyasztott élelmiszerhez
és előre elkészített ételhez.

Sütővilágítás Felső
Pzaasütő funkció Ez a 300°C-ig állítható sütési hőmérséklet

kifejezetten a tökéletes pizza, focaccia,
lapos kenyér és hasonló sült finomságok
elkészítésére.
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PerfectGrill funkció A legjobb sütési eredményt a nagyobb és
kisebb fűtőtestek kombinációjával érik el,
ahol a kisebbet a nagyobb belsejében
helyezik. A fűtőszálak intelligens
elhelyezése optimális hőelosztást tesz
lehetővé, és minden alkalommal a legjobb
sütési eredményeket biztosítja, így az étel
kívül ropogós, belül puha lesz.

Eco zománcozás / sütő és tepsik / EcoClean zománc (sütő és tepsik)

Alap információk :

Termék fajtája Beépíthető sütő

Márkanév GORENJE

Típus megnevezés/modell megnevezés BOS67372CLB

Termék kódja 740237

EAN kód 3838782613753

Beépíthető/ Szabadonálló Beépíthető

Főzőlapba beépített kapcsolók Igen

Az ajtó anyaga Üveg/Lakkozott lemez

Energia csatlakozás fajtája Elektromosság

Sütési mód Multifunkciós

Elektromos csatlakozás teljesítménye 3500 W

Áramerősség (A) 0,0 A

Feszültség (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz

Minőségbiztosítási jelek CE,EAC,UABREZ

Csatlakozó kábel hossza (cm) 150 cm

Csatlakozó dugalj fajtája 3x1.5 csatlakozódugasz

Nettó súly (kg) 29,0 Kg

Bruttó súly (kg) 31,0 Kg

Szín RAL9005; Črna mat
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