
Krõbedam ja tervislikum toit AirFryga
Nautige krõbedaid friikartuleid või köögivilju väiksema õlikogusega, kasutades 
pliidi spetsiaalset AirFry seadistust ja ahjupanni. Võrgust ahjupann võimaldab 
kuumal õhul ahjus ringi liikuda, et küpsetada toit krõbedaks ja täiuslikuks.

Taimeri kasutamine ennetab üleküpsetamist
Tagamaks, et teie road ei ole kunagi üleküpsenud, on sellel ahjul elektrooniline 
taimer, mis lülitab kuumuse välja, kui määratud aeg on täis.

PlusSteam – veelgi paremaks küpsetamiseks
PlusSteam võimaldab teil ühe nupuvajutusega saavutada pagariäri stiilis 
tulemusi oma kodus. Niiskus laseb tainal täielikult kerkida, luues rikkalike, 
läikivate koorikutega pehmeid sisusid. Ja proovige seda muinasjutulise röstitud 
kana või kala valmistamisel. 

Gaasipliit elektriahjuga, millel ka kuumaõhufritüüri- ja aurufunktsioonid. 
Elektrooniline taimer.

PlusSteam – veelgi paremaks küpsetamiseks
PlusSteam võimaldab teil ühe nupuvajutusega saavutada pagariäri stiilis 
tulemusi oma kodus. Niiskus laseb tainal täielikult kerkida, luues rikkalike, 
läikivate koorikutega pehmeid sisusid. Ja proovige seda muinasjutulise röstitud 
kana või kala valmistamisel. 

Toote omadused

• Pliit elektriahju ja gaasipliidiplaadiga
• Pliidiplaadi tüüp: gaas
• Vasak eesmine keeduala: kiirpõleti, 3000W/102mm
• Vasak tagumine keeduala: abipõleti, 1030W/55mm
• Parem eesmine keeduala: normaalpõleti, 2000W/71mm
• Parem tagumine keeduala: normaalpõleti, 2000W/71mm
• Ahju tüüp: elekter
• Ahju funktsioonid: altkuumutus, pöördõhk, pöördõhk + ülaltkuumutus, 
pöördõhk + ülalt- ja altkuumutus 100C, grill + ülaltkuumutus, grill + 
ülaltkuumutus + pöördõhk, valgustus, ringküttekeha + aurusti + pöördõhk, 
ringküttekeha + pöördõhk, ülalt- ja altkuumutus, ülalt- ja altkuumutus + 
pöördõhk
• Ahju sisemus: must email
• Kergesti puhastatav ahjuuks
• Ahju auruava pliidiplaadi tagaosas
• Ahju programmeerimise funktsioonid: helisignaal, kestvuse näit, 
minutilugeja, aja näit
• Tarvikusahtel
• Elektrijuhtme pikkus: 1.5 m
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Tüüp Eraldiseisev
Mõõdud 50x60
Ahju tüüp ventilaator + ringküttekeha
Puhastus must email
Avade arv 1
Värvus roostevaba teras
Ahju termostaat üleval
Taimeri tüüp SET
Ahju elektrooniline reguleerimine SET (IEC60335-2-6 Amd.1)

Elektroonilised funktsioonid helisignaal, kestvuse näit, 
minutilugeja, aja näit

Küpsetusrežiimid

altkuumutus, pöördõhk, pöördõhk + 
ülaltkuumutus, pöördõhk + ülalt- ja 

altkuumutus 100C, grill + 
ülaltkuumutus, grill + ülaltkuumutus + 
pöördõhk, valgustus, ringküttekeha + 
aurusti + pöördõhk, ringküttekeha + 

pöördõhk, ülalt- ja altkuumutus, ülalt- 
ja altkuumutus + pöördõhk

Laius, mm 500
Sügavus, mm 600
Sagedus 50-60
Pinge, V 230
Kaitse, A 16
Juhe On

Toitejuhtme pikkus, m 1.5
Energiaklass A
Energiakulu ülalt- ja altkuumutusega, 
kWh 0.84

Grilli tüüp Elektriliselt fikseeritud
Largest surface area cmý - Top Oven 1164
Lisatarvikud restidega teleskoopsiinid
Netokaal, kg 44

Toote tehnilised andmed
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