
Alap információk :

4Egyidőben működtethető főzőzónák száma

N/AElsődleges sütő sütési módja

K44ECO - Multifunkcijska pečica z variabilnim grilom in
GB funkcijo

Sütő kezelőpanel

SzabadonállóBeépíthtő / Szabadonálló

VZ065; Česano nerjavno jeklo N/A ÜvegSzín /Frontoldal anyaga

3838782022197EAN kód

466124Belső termékszám

EIT5355XPDTerméknév/Sifra

GorenjeMárkanév

VillanytűzhelyTermék megnevezés/ Család

466124
EIT5355XPD

Villanytűzhely

Katalitikus betét a ventilátor előtt
HagyományosKiegészítő tároló rekesz
Mechanikus biztonsági ajtóreteszBiztonságos ajtónyitás

BridgeZone híd funkció

Minden SuperPower főzőlapon igény szerint
aktiválható a PowerBoost funkció, akár
egyszerre mind a négy főzőzónán, ezenkívül
a SuperBoost funkció egy zónán, ha
szükséges. Ez jelentősen növeli az
energiafelhasználás hatékonyságát, és
természetesen időt is megtakaríthat általa!

AllBoost funkció (PowerBoost mind 4 zónán)
"Push-pull" süllyesztett tekerőgombokGomb formája
Érintőkapcsolós kezelőpanelKezelőpanel típusa

PowerBoost extra teljesítmény funkció

Maradékhő kijelzés

Időzítés funkció

Gyerekzár

BridgeZone híd funkció

HomeMade Plus formatervezés
DC - dinamikus sütőhűtésHűtő ventilátor
275 °CMaximális sütő hőmérséklet
Multifunkciós sütő BigSpace - 70 lSütő fajtája
GentleClose lassú ajtózáródásAjtózsanér

Hármas üvegezésű sütőajtó egy
hővisszaverő réteggel (hideg ajtó)

Sütőajtó hőmérséklete

A MultiAir technológia garantálja az optimális
forró levegő áramlást a sütőben. A hátfalon
átgondolt módon kialakított ventilációs
nyílások és az egyedülálló sütőkamra forma
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.

MultiAir optimális levegőkeringtetési rendszer

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
felületeit és a tepsiket, így teszi lehetővé,
hogy ellenállóak legyenek a legmagasabb
hőmérsékletekkel szemben. A sütőkamra
háromrétegű bevonata elősegíti a
hővisszaverődést és további szigetelést
biztosít. Ezáltal a sütő belseje mindig steril
és biztonságos marad.

SilverMatte könnyen tisztítható zománc

USP :
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NagyTermékméret - első kamra

46 db(A) re 1pWZajszint - első kamra

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

1,03 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

Kihúzható tepsitartó rácsTároló fiók

NemHússzonda

NemBeépített nyársforgató motor

Hatékony dupla világításBelső lámpák száma

IgenSütővilágítás

N/AElsődleges sütő anyaga

Elektronska programska ura  s senzorskim upravljanjem
IconLed

Időzítő óra

NemFőkapcsoló

Négy oldaliMaradékhő kijelző

NincsFedő típusa

4Bekapcsolt főzőzóna jelző

IgenBekapcsolás állapotjelző

1200/1400/0,0 WNegyedik fűtőelem teljesítménye

165 mmNegyedik fűtőelem mérete

Cona SW boostNegyedik fűtőelem fajtája

Jobb elsőNegyedik fűtőelem elhelyezkedése

2000/2300/0,0 WHarmadik fűtőelem teljesítménye

205 mmHarmadik fűtőelem mérete

Cona SW boostHarmadik fűtőelem fajtája

Jobb hátsóHarmadik fűtőelem elhelyezkedése

1200/1400/0,0 WMásodik fűtőelem teljesítménye

185 mmMásodik fűtőelem mérete

Cona SW boostMásodik fűtőelem fajtája

Bal hátsóMásodik fűtőelem elhelyezkedése

1400/2000/0,0 WElső fűtőelem teljesítménye

185 mmElső fűtőelem mérete

Cona HW boost B2Első fűtőelem fajtája

Bal elsőElső fűtőelem elhelyezkedése

KatalitikusBeépített tisztítási rendszer

2Sütőtálcák száma

Indítás & StopIdőzítési opciók

ElektronikusIdőzítés szabályozó

N/AHőmérséklet-szabályozás

1Rácsok száma

Teleszkópos sínek kétszínten  PDSütősín

ÜvegKezelőpanel anyaga

IgenElektronikus időzítő

Jellemzők :

RozsdamentesKülső oldalak anyaga

50,9 KgBruttó súly (kg)

47,7 KgNetto súly (kg)

Da - vseÁllítható lábak

Csatlakozó dugó és zsinór nélkülHálózati dugalj fajtája

0 cmCsatlakozó kábel hossza (cm)

50/60 HzFrekvencia (Hz)

220-240 VFeszültség (V)

N/AElektromos áram(A)

10500 WElektromos csatlakozási teljesítmény(W)

0 WGáz csatlakozási teljesítmény (W)

ElektromosságEnergia bemenet

IndukciósMelyik főzőlap típussal működtethető

Készülék elején és tetejénVezérlő egység elhelyezése

5Elektromos melegítő zónák száma

4Indukciós főzőzónák száma

0Hallogén főzőzónák száma

0Sugárzó főzőzónák száma

0Elektromos főzőzónák száma

4Elektromos főzőzónák száma

0Gázégők száma
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