
Ideāli izcepiet pat lielākās partijas
Dažkārt laba tomēr vajag daudz, it īpaši ja runa ir par gardiem ceptiem 
kulinārijas izstrādājumiem. XL paplāte ir par 20% lielāka nekā standarta izmēra 
cepamās paplātes, ļaujot jums gatavot vairāk kulinārijas izstrādājumu 
vienlaikus, zinot, ka katrs no tiem ir izcepts nevainojami.

Tūlītējs ēdiena gatavošanas procesa pārskats
Taimera displejs nodrošina tūlītēju ēdiena statusa 
pārskatu. Tā skaidrais ekrāns ļauj jums iestatīt 
brīdinājuma signālu, nepastarpināti pārbaudīt laiku, kas 
atlicis, līdz ēdiens ir gatavs, un precīzi noregulēt taimeri.

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

Gatavojiet vairāk vienlaikus, un gūstiet tik pat 
teicamus rezultātus
Mūsu cepeškrāsnīs izvietotais papildu sildriņķis 
garantē, ka jūsu ēdieni cepsies vienmērīgi, pat ja tie 
izvietoti trijos līmeņos, gādājot par gardu ēdienu no 
viena stūra līdz otram. Katra porcija būs tik pat teicama 
kā iepriekšējā.

A, 60x60 cm, melna, 71l, iegremd. regulatori, 8 karsēšanas režīmi, TR1LV

VIENMĒRĪGI REZULTĀTI, KATRU REIZI
Zeltains kartupeļu sacepums. Liellopu gaļas fileja garozā. Šokolādes kūkas. 
Vienmērīgumam karstums visā cepeškrāsnī. SurroundCook ventilatoru 
tehnoloģija gādā par atbilstošu karstumu. Vienmērīgi. Nepārtraukti. Jebkur. 
Vairāki ēdieni. Nav jāpagriež ēdiens. Lielisks rezultāts. Katru reizi.

Priekšrocības un funkcijas

• Iebūvējama cepeškrāsns
• Daudzfunkcionāla cepeškrāsns ar riņķa sildelementu
• Cepeškrāsns elektroenerģijas patēriņa klase: A
• Cepeškrāsns gatavošanas režīmi: picas uzstādījumi, gatavošana ar 
ventilatoru, turbo grilēšana, apgaismojums, tradicionālā gatavošana, apakšējā 
karsēšana, grilēšana, atkausēšana, ātrā grilēšana
• Cepeškrāsns tilpne ar 3 gatavošanas līmeņiem
• Taimeris
• Iegremdējami regulatori
• Elektroniskās cepeškrāsns vadības funkcijas: skaņas signāls, gatavošanas 
ilgums, minūšu skaitītājs, laiks
• Halogēns cepeškrāsns apgaismojums
• Gatavošanas režīmi durvju iekšpusē
• Emaljēta cepeškrāsns tilpne ērtākai tīrīšanai
• Viegli tīrāmas durvis
• Noņemams augšējais sildelements ērtākai tīrīšanai
• Dzesēšanas ventilators
• Komplektācijā ietilpstošās paplātes: 1 pelēka emaljēta palāte, 1 Moussaka 
pan
• Komplektācijā ietilpstošie cepšanas režģi: 1 hromēts režģis
• Strāvas vada garums: 1.5 m
• Ērta piekļuve katram līmenim
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Iebūvēšanas izmēri AxPxD, mm 590x560x550
A x P x D, mm 594x595x567
Krāsa Melna
enerģijas patēriņa klases A
Cepeškrāsns tīrīšana Aqua Clean Enamel
Strāvas vada garums, m 1.5
Kopējā pieslēguma jauda, W 3500
Virsmas vadība Nē
Tīkla spriegums, V 230
Frekvence 50
Drošinātājs, A 16
Durvju drošības sistēma nav
Produkta svars 34.5 / 33.5
Kontaktdakša "Schuko"
Neto tilpums, l 71
Uzstādīšana Iebūvējama

Produkta specifikācija
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