"SurroundCook" 600.sērija, Iebūvējama cepeškrāsns
EZF5C50V

Jūsu ēdieni, vienmēr gardi
Izmantojot 600 SurroundCook® cepeškrāsni, viss, sākot ar kraukšķīgi ceptu
vistu un beidzot ar trausliem bezē, tiek pagatavots vienmērīgi. Mūsu
cepeškrāsns gādā, lai iekšējā temperatūra būtu nemainīga visā cepeškrāsnī,
pateicoties ventilatoram, kas izplata gaisu un karstumu. Tādēļ jums vairs nav
jāpagriež ēdieni vai jāpārceļ
A, 60x60 cm, balta, 57l, iegremd. regulatori, SET taimeris, katalīt. tīr., 7
karsēšanas režīmi, TR1L

Priekšrocības un funkcijas
Vienmērīga gatavošana vienlaikus vairākos līmeņos
Vienmērīga gatavošana, gatavojot vienlaikus vairākos
līmeņos. Papildu sildelements ļauj vienmērīgi gatavot
abos līmeņos. Ideāli piemērota neatvairāmu cepumiņu
un fantastisku kūku cepšanai.

Katalītiskā tīrīšana cepeškrāsnij, kas pati sevi tīra
Mūsu katalītiskās tīrīšanas tehnoloģija ļauj jums
atvadīties no taukvielu un citu atlieku uzkrāšanās ierīcē.
Šī pašattīrīšanas tehnoloģija automātiski sāk darbību,
kad cepeškrāsns temperatūra sasniedz 250 °C. Tagad
cepeškrāsns tīrīšana ir vienkārša.

Precīzi iestatījumi ar LED taimera displeju
Ēdienu uzraudzība padodas viegli, pateicoties mūsu
LED taimera displejam. Ļaujot jums iestatīt precīzus
gatavošanas laikus un uzraudzīt ēdienus gatavošanas
laikā. Pilna kontrole pār cepeškrāsni, bez piepūles.
Tādēļ jūs varat pievērsties kulinārijas jaunradei.

Ātra un efektīva — vienmērīga gatavošana
Mūsu vienmērīgās gatavošanas sistēma izplata karstumu visā cepeškrāsnī,
gādājot, lai viss gatavotos vienmērīgi. Jums pat nav jāpagriež ēdiens. Mūsu
tehnoloģija gādā, lai cepeškrāsns sakarstu ātrāk, ietaupot laiku un enerģiju.
Grils, kas gādā par zeltainu rezultātu
Sākot ar kraukšķīgu bekonu un beidzot ar burbuļojošu mocarellu — izmantojiet
savu grilu vairāk kā jebkad agrāk. Ideāli piemērots kraukšķīgiem vistas
spārniņiem un mutē kustošam halloumi sieram.

• Iebūvējama cepeškrāsns
• Daudzfunkcionāla cepeškrāsns ar riņķa sildelementu
• Cepeškrāsns elektroenerģijas patēriņa klase: A
• Cepeškrāsns gatavošanas režīmi: tradicionālā gatavošana, atkausēšana,
ātrā grilēšana, grilēšana, ventilatorā kars. ar mitrumu, gatavošana ar
ventilatoru, apakšējā karsēšana
• Cepeškrāsns tilpne ar 2 gatavošanas līmeņiem
• Iegremdējami regulatori
• Elektroniskās cepeškrāsns vadības funkcijas: skaņas signāls, gatavošanas
ilgums, beigu signāls, minūšu skaitītājs, laiks
• Katalītisks pārklājums, kas atvieglo cepeškrāsns tīrīšanu
• Viegli tīrāmas durvis
• Dzesēšanas ventilators
• Komplektācijā ietilpstošās paplātes: 1 melna emaljēta paplāte, 1 melna
emaljēta pilienu paplāte
• Komplektācijā ietilpstošie cepšanas režģi: 1 hromēts režģis
• Strāvas vada garums: 1.07 m
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Produkta specifikācija
Uzstādīšana
Gatavošanas veids
Cepeškrāsns tīrīšana
Pamatkrāsa
Panelis
Neto tilpums, l
Virsmas vadība
Elektroniska cepeškrāsns vadības
veids
Elektroniskās vadības funkcijas
Augstums, mm
Platums, mm
Dziļums, mm
Iebūvēšanas nišas dziļums, mm
Iebūvēšanas nišas augstums, mm
Iebūvēšanas nišas platums, mm
Elektroenerģijas patēriņa klase
Enerģijas patēriņš parastajā režīmā,
kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ventilatora režīmā,
kWh/ciklā
Frekvence
Tīkla spriegums, V

Iebūvējama
ventilators + riņķa sildelements
Katalītiskā
Balta
stikls
57
Nē
SET
skaņas signāls, gatavošanas ilgums,
beigu signāls, minūšu skaitītājs, laiks
590
594
560
550
593
560
A
0.85
0.75
50/60
220-240

Drošinātājs, A
Strāvas vada garums, m
Trokšņa līmenis, dB
Iespējamie papildus aksesuāri
Bruto svars, kg
Neto svars, kg

13
1.07
47
Nav
30.9
29.7

