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Kombinált tűzhely

SilverMatte könnyen tisztítható zománc A zománc minősége és típusa rendkívül
fontos a sütő működése szempontjából. A
SilverMatte nevű zománc nagymértékben
ellenálló és erős anyag, amely bírja az
extrém magas hőmérsékletet is.
Mikropórusoktól mentes, befedi a sütő
felületét és a tepsiket, így lehetővé teszi,
hogy ellenálló legyen a legmagasabb
hőmérséklettel szemben. A sütőkamra
háromrétegű bevonata elősegíti a
hővisszaverődést és további szigetelést
biztosít. Ezáltal a sütő belseje mindig steril
és biztonságos marad.

MultiAir optimális levegőkeringtetési rendszer A MultiAir technológia garantálja az optimális
forró levegő áramlást a sütőben. A hátfalon
kialakított ventilációs nyílások és az
egyedülálló formájú sütőkamra révén a
levegő egyenletesen áramlik a sütőben. A
ventilátor a sütőkamra egészében
áramoltatja körbe-körbe a forró levegőt,
minden oldalról tökéletesre sütve az ételt. A
dinamikus légmozgás így lehetővé teszi a
több szinten történő sütést az illatok és ízek
keveredésének kockázata nélkül.

Sütőajtó hőmérséklete Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonva
GentleClose lassú ajtózáródás Egy gyengéd érintés is elég a tűzhely

ajtajának sima, csendes becsukásához.
Sütő fajtája Multifunkciós sütő BigSpace - 70 l
Maximális sütő hőmérséklet 275 °C
HomeMade Plus formatervezés A sütő, amely most még tágasabb, olyan

ovális kialakítással rendelkezik, amely
nagyon hasonlít a hagyományos fatüzelésű
kemencékéhez. Ez lehetővé teszi az
optimális levegőáramlást, amelynek révén az
teljes mértékben átjárja az ételt, így az belül
lágy és lédús, kívülről pedig elképesztően
ropogós. A levegő még jobban eloszlik a 71
literes, süllyesztett oldalú sütőben, ami
elősegíti az egyenletes barnulást. A speciális
légkeringési dinamika kiváló feltételeket
teremt a professzionális főzéshez egy vagy
több tálcán egyszerre.

Sütővilágítás Világítás
Gomb formája Ergonomikus gomb(ok)
Elektromos szikragyújtás

Öntöttvas Az öntöttvas edénytartó rácsok extrém
stabilitást biztosítanak és ellenállóak még a
legmagasabb hőmérséklettel szemben is.

Biztonsági gázégők

Kiegészítő tároló rekesz Hagyományos
Katalitikus betét a ventilátor előtt

AquaClean öntisztítás funkció A speciális, kiemelkedő minőségű
zománcnak köszönhetően az AquaClean
funkció hatékony és felhasználóbarát
tisztítást tesz lehetővé. Mindössze annyi a
teendő, hogy fél liter vizet öntesz az egyik
sütőtálcába és minden sütés után elindítod a
programot. 30 perc elteltével szemmel
látható a különbség a sütőkamra falán és a
tálcákon: a zsírfoltok és egyéb
szennyeződések fellazulnak, amelyeket egy
törlőronggyal könnyedén el tudsz távolítani.
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Szín /Frontoldal anyaga BK070; Bela / Lakkozott lemez

Beépíthtő / Szabadonálló Szabadonálló

Sütő kezelőpanel K44A - Multifunkcijska pečica z variabilnim grilom

Elsődleges sütő sütési módja N/A

Egyidőben működtethető főzőzónák száma 4

Gázégők száma 4

Elektromos főzőzónák száma 0

Elektromos főzőzónák száma 0

Sugárzó főzőzónák száma 0

Hallogén főzőzónák száma 0

Indukciós főzőzónák száma 0

Elektromos melegítő zónák száma 0

Vezérlő egység elhelyezése Készülék eleje

Melyik főzőlap típussal működtethető Gáz

Energia bemenet Kombinált

Gáz típusa G20/20 földgáz

Gáz csatlakozási teljesítmény (W) 7800 W

Elektromos csatlakozási teljesítmény(W) 3300 W

Elektromos áram(A) N/A

Feszültség (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Hálózati dugalj fajtája 3x1.5 csatlakozódugasz

Állítható lábak Da - vse

Netto súly (kg) 46,3 Kg

Bruttó súly (kg) 49,5 Kg

Külső oldalak anyaga Rozsdamentes

Elektronikus időzítő Igen

Kezelőpanel anyaga Lakkozott lemez

Sütősín Teleszkópos sínek kétszínten  PD

Rácsok száma 1

Hőmérséklet-szabályozás N/A

Időzítés szabályozó Elektronikus

Időzítési opciók Indítás & Stop

Sütőtálcák száma 2

Beépített tisztítási rendszer Katalitikus

Első fűtőelem elhelyezkedése Bal első

Első fűtőelem fajtája Segéd égő

Első fűtőelem mérete 54 mm

Első fűtőelem teljesítménye 1000/0,0/0,0 W

Második fűtőelem elhelyezkedése Bal hátsó

Második fűtőelem fajtája Normál gázégő

Második fűtőelem mérete 74 mm

Második fűtőelem teljesítménye 1900/0,0/0,0 W

Harmadik fűtőelem elhelyezkedése Jobb hátsó

Harmadik fűtőelem fajtája Normál gázégő

Harmadik fűtőelem mérete 77 mm

Harmadik fűtőelem teljesítménye 1900/0,0/0,0 W

Negyedik fűtőelem elhelyezkedése Jobb első

Negyedik fűtőelem fajtája Nagy gázégő

Negyedik fűtőelem mérete 99 mm

Negyedik fűtőelem teljesítménye 3000/0,0/0,0 W

Bekapcsolás állapotjelző /

Bekapcsolt főzőzóna jelző /

Fedő típusa Üveg

Edénytartó rács típusa Öntöttvas

Gáz biztonsági rendszer típusa Elektromágneses szelep

Automatikus szikragyújtás Igen

Maradékhő kijelző Nincs

Főkapcsoló Nem

Időzítő óra Elektronska programska ura  s senzorskim upravljanjem
IconLed

Elsődleges sütő anyaga N/A

Sütővilágítás Igen

Belső lámpák száma Hatékony dupla világítás

Beépített nyársforgató motor Igen

Hússzonda Nem

Tároló fiók Kihúzható tepsitartó rács

Hozzátartozó kiegészítő felszereltség Mély sütő tepsi - 1
Sütő tepsi EM - 1
Pečniška rešetka - 1
Plinske šobe G30/30-37 mbar tekoči plin

Jellemzők :

Energiahatékonysági osztály - első kamra A

Energiafogyasztás  hagyományos sütés (kWh) - első kamra 1,03 kWh

Energiafogyasztás ventillátoros sütés (kWh) - első kamra 0,8 kWh

Zajszint - első kamra 46 db(A) re 1pW

Termékméret - első kamra Nagy

Információ az energia matricáról / hatékonyság :
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