
NincsBeépített tisztítási rendszer

2Sütőtálcák száma

StopIdőzítési opciók

MechanikusIdőzítés szabályozó

MechanikusHőmérséklet-szabályozás

1Rácsok száma

Drót sínekSütősín

Rozsdamentes acélKezelőpanel anyaga

N/AElektronikus időzítő

Jellemzők :

Alap információk :

43,0 KgBruttó súly (kg)

36,0 KgNetto súly (kg)

NeÁllítható lábak

Csatlakozó dugó és zsinór nélkülHálózati dugalj fajtája

N/AFrekvencia (Hz)

N/AElektromos áram(A)

9300 WElektromos csatlakozási teljesítmény(W)

ElektromosságEnergia bemenet

N/AMelyik főzőlap típussal működtethető

Készülék elejeVezérlő egység elhelyezése

N/AElektromos melegítő zónák száma

N/AIndukciós főzőzónák száma

N/AHallogén főzőzónák száma

N/ASugárzó főzőzónák száma

N/AElektromos főzőzónák száma

N/AElektromos főzőzónák száma

N/AGázégők száma

N/AEgyidőben működtethető főzőzónák száma

MultifunkciósElsődleges sütő sütési módja

K35 - Multifunkciós sütőSütő kezelőpanel

BeépíthetőBeépíthtő / Szabadonálló

Üveg/Rozsdamentes acélAjtó anyaga

Rozsdametes acél szine N/A Rozsdamentes acélSzín /Frontoldal anyaga

3838942187261EAN kód

655561Belső termékszám

EV6315-D58 - U447ETerméknév/Sifra

GorenjeMárkanév

Beépíthető tűzhelyTermék megnevezés/ Család

655561
EV6315-D58 - U447E

Beépíthető tűzhely

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

Alsó és felső fűtés,
Felső fűtés,
Ventilátoros fűtés,
Ventilátor,
Alső fűtés és ventilátor,
Felső fűtés,
Alsó és felső fűtés + ventilátor

Sütő funkciók
250 °CMaximális sütő hőmérséklet

Multifunkciós sütő
Szuper nagyméretű sütő belső

Sütő 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

1,07 kWhEnergiafogyasztás ventillátoros sütés (kWh) - első kamra

1,06 kWhEnergiafogyasztás  hagyományos sütés (kWh) - első kamra

44,0 minStandard terhelésű főzési idő - hagyományos sütés

40,0 minStandard terhelésű főzési idő-ventilátoros sütés

CEnergiahatékonysági 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   időkikapcsoló  (EI)Időzítő óra

NemFőkapcsoló

N/AMaradékhő kijelző

NincsFedő típusa

/Bekapcsolt főzőzóna jelző

IgenBekapcsolás állapotjelző

0 WÖtödik fűtőelem teljesítménye

N/AElső fűtőelem teljesítménye

N/AElső fűtőelem mérete

N/AElső fűtőelem fajtája

N/AElső fűtőelem elhelyezkedése
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