
Alap információk :

40,0 KgBruttó súly (kg)

37,5 KgNetto súly (kg)

Da - vseÁllítható lábak

3x1.5 csatlakozódugaszHálózati dugalj fajtája

0 cmCsatlakozó kábel hossza (cm)

CE1015YYJóváhagyott tanusítvány

50 HzFrekvencia (Hz)

230 VFeszültség (V)

N/AElektromos áram(A)

2000 WElektromos csatlakozási teljesítmény(W)

7840 WGáz csatlakozási teljesítmény (W)

G20/20 földgázGáz típusa

KombináltEnergia bemenet

GázMelyik főzőlap típussal működtethető

Készülék elejeVezérlő egység elhelyezése

0Elektromos melegítő zónák száma

0Indukciós főzőzónák száma

0Hallogén főzőzónák száma

0Sugárzó főzőzónák száma

0Elektromos főzőzónák száma

0Elektromos főzőzónák száma

4Gázégők száma

4Egyidőben működtethető főzőzónák száma

N/AElsődleges sütő sütési módja

K36 -Ventilátoros sütő grillszállal- 6 funkcióSütő kezelőpanel

SzabadonállóBeépíthtő / Szabadonálló

Fémszürke N/A Lakkozott lemezSzín /Frontoldal anyaga

3838942999673EAN kód

344505Belső termékszám

K55320ASTerméknév/Sifra

GorenjeMárkanév

Kombinált tűzhelyTermék megnevezés/ Család

344505
K55320AS

Kombinált tűzhely

A Premium és Exclusive modellek kiegészítő
jellemzője a rendkívül praktikus AquaClean
funkció.

AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció
EcoClean zománc (sütő és tepsik)Eco zománcozás / sütő és tepsik /

Biztonsági gázégők
2 darab zománcozott edénytartó rácsEdénytartó rács típusa

Elektromos szikragyújtás
Nem megvilágított gombokGomb formája

Alsó és felső fűtés,
Hagyományos fűtés ventilátorral,
Nagy infragrill fűtőszál,
Infra grill ventilátorral,
AquaClean

Sütő funkciók
250 °CMaximális sütő hőmérséklet
Légkeverés - 48 lSütő fajtája
Klasszikus ajtózsanérAjtózsanér
Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonvaSütőajtó hőmérséklete

USP :

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP
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KözepesTermékméret - első kamra

46 db(A) re 1pWZajszint - első kamra

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

0,83 kWhEnergiafogyasztás  hagyományos sütés (kWh) - első kamra

AEnergiahatékonysági osztály - első kamra

Információ az energia matricáról / hatékonyság :

Mély sütő tepsi - 1
Sütő tepsi EM - 1
Pečniška rešetka - 1

Hozzátartozó kiegészítő felszereltség

N/AHússzonda

NemBeépített nyársforgató motor

Hatékony dupla világításBelső lámpák száma

IgenSütővilágítás

Horgonyzott lemezElsődleges sütő anyaga

Elektronikus programóra EPTIdőzítő óra

NemFőkapcsoló

NincsMaradékhő kijelző

IgenAutomatikus szikragyújtás

Elektromágneses szelepGáz biztonsági rendszer típusa

Zománcozott  kettő-dbEdénytartó rács típusa

ÜvegFedő típusa

/Bekapcsolt főzőzóna jelző

NemBekapcsolás állapotjelző

1750/0,0/0,0 WNegyedik fűtőelem teljesítménye

75 mmNegyedik fűtőelem mérete

Normál gázégőNegyedik fűtőelem fajtája

Jobb elsőNegyedik fűtőelem elhelyezkedése

2700/0,0/0,0 WHarmadik fűtőelem teljesítménye

100 mmHarmadik fűtőelem mérete

Nagy gázégőHarmadik fűtőelem fajtája

Jobb hátsóHarmadik fűtőelem elhelyezkedése

1750/0,0/0,0 WMásodik fűtőelem teljesítménye

75 mmMásodik fűtőelem mérete

Normál gázégőMásodik fűtőelem fajtája

Bal hátsóMásodik fűtőelem elhelyezkedése

1000/0,0/0,0 WElső fűtőelem teljesítménye

55 mmElső fűtőelem mérete

Segéd égőElső fűtőelem fajtája

Bal elsőElső fűtőelem elhelyezkedése

HidrolitikusBeépített tisztítási rendszer

2Sütőtálcák száma

Indítás & StopIdőzítési opciók

MechanikusIdőzítés szabályozó

N/AHőmérséklet-szabályozás

1Rácsok száma

Drót sínekSütősín

Lakkozott lemezKezelőpanel anyaga

IgenElektronikus időzítő

Jellemzők :

RozsdamentesKülső oldalak anyaga
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