
Pagatavots vienmērīgi visur
Izmantojot šo cepeškrāsni, enerģijas taupīšana ir saistīta arī ar efektīvu 
gatavošanu. Tā ir aprīkota ar jaunu konvekcijas sistēmu Hot Air, kas gādā par 
vienmērīgu karsta gaisa cirkulāciju visā cepeškrāsns tilpnē. Tādēļ cepeškrāsns 
uzkarst ātrāk un gatavošanas temperatūru var samazināt gandrīz par 20%, 
ietaupot laiku un

Visa jums nepieciešamā informācija
Šīs cepeškrāsns lielais šķidro kristālu skārienvadības 
displejs sniedz tūlītēju informāciju par gatavošanas 
laiku, metodi un temperatūru, kā arī ļauj jums piekļūt 
iepriekš ieprogrammētām receptēm.

Cepeškrāsns ar pašattīrīšanās funkciju
Ar vienu pirolītiskas tīrīšanas funkcijas pieskārienu 
netīrumi, tauki un pārtikas atliekas cepeškrāsnī tiek 
pārvērstas pelnos, kurus jūs varat vienkārši noslaucīt ar 
mitru drānu.

Nevainojami rezultāti, izmantojot pārtikas sensoru
Pateicoties šīs cepeškrāsns pārtikas sensoram, jūs 
varat izmērīt ēdiena iekšējo temperatūru ēdiena centrā 
gatavošanas procesa laikā. Tādēļ rezultāts ir 
nevainojams vienmēr.

Asiņains. Vidēji izcepts. Labi izcepts. Kā teiksiet!
Iepazīstieties ar jauno šefpavāru. Tas pagatavos sulīgāko jēra cepeti un 
maigāko laša fileju. Temperatūras sensors kontrolēs ēdiena gatavošanas 
veidu — asiņains, vidēji izcepts vai labi izcepts. Viss, sākot ar cepeti un 
beidzot ar šokolādes desertiem, tiek kontrolēts, neatverot durvis.

Priekšrocības un funkcijas
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Uzstādīšana iebūvējama
A x P x D, mm 594x595x567
Augstums, mm 594
Platums, mm 595
Dziļums, mm 567
Iebūvēšanas izmēri AxPxD, mm 590x560x550
Iebūvēšanas nišas augstums, mm 590
Iebūvēšanas nišas platums, mm 560
Iebūvēšanas nišas dziļums, mm 550
Trokšņa līmenis, dB 48
Bruto svars, kg 36
Tīkla spriegums, V 230
Frekvence 50

Krāsa Nerūsoša tērauda ar pārklājumu pret 
pirkstu nospiedumiem

Durvju roktura krāsa Nerūsoša tērauda
Facet_PL_Steamify No
Wifi savienojums No
Cepeškrāsns maksimālā jauda, W 3500
Grila maksimālā jauda, W 2300
SE_Oven_Steam_Level Oven with hot air and pyrolytic function
Taimera tips Omeg
Timer buttons 10 Touch fields (no backlight)
Cepeškrāsns apgaismojums 2, Side halogen, Top halogen

Bottom - Top Oven Grey Enamel
Teleskopiskās vadotnes Hromēta, Režģis
Temperatūras diapazons 30°C-300°C
Strāvas vada garums, m 1.5
Nordic_OV_JVO_SteamLevels No steam
Automātiskās programmas Jā
AUTOMATIC_OFF Yes

Produkta specifikācija
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