
Zdrowsze, chrupiące potrawy dzięki AirFry
Ciesz się chrupiącymi frytkami lub warzywami z mniejszą ilością oleju, 
korzystając ze specjalnej funkcji i blachy do pieczenia AirFry. Druciana taca 
umożliwia obieg gorącego powietrza wokół piekarnika, dzięki czemu potrawy 
są za każdym razem idealnie chrupiące.

Timer wyłączy piekarnik po upływie czasu pieczenia
Aby mieć pewność, że dania nigdy się nie przypalą, piekarnik jest wyposażony 
w timer elektroniczny, który wyłącza ogrzewanie po upływie wyznaczonego 
czasu pieczenia.

Accept SteamBake - idealne pieczenie chleba i ciast dzięki parze
Zastosowanie pary w pierwszym etapie pieczenia wyraźnie poprawia jego 
finalny rezultat. Chleb i ciasta są wspaniale wyrośnięte i wilgotne w środku, a 
działanie termoobiegu zapewnia, złotą, chrupiącą skórkę.

Czyszczenie katalityczne – czyści piekarnik za Ciebie
Funkcja czyszczenia katalitycznego zapobiega gromadzeniu się zabrudzeń i 
tłustych osadów w wolnostojącym piekarniku. Procedura samoczyszczenia 
włącza się automatycznie, gdy temperatura piekarnika osiągnie 250°C. 
Powoduje usunięcie zabrudzeń powstałych podczas pieczenia, znacznie 
ułatwiając czyszczenie.

Odpowiednia kuchenka dla Ciebie – łatwo, szybko i bezpiecznie
Technologia indukcyjna szybko i precyzyjnie dostarcza ciepło we właściwe 
miejsce, a przylegający obszar pozostaje chłodny i bezpieczny w dotyku. 
Ponadto natychmiast reaguje na zmiany ustawienia temperatury. Jej gładka 
powierzchnia jest łatwa do czyszczenia.

Kuchnia elektryczna z płytą indukcyjną, funkcją AirFry, prowadnicami 
teleskopowymi oraz opcją suszenia owoców i warzyw w niskiej temperaturze.

Accept SteamBake - idealne pieczenie chleba i ciast dzięki parze
Zastosowanie pary w pierwszym etapie pieczenia wyraźnie poprawia jego 
finalny rezultat. Chleb i ciasta są wspaniale wyrośnięte i wilgotne w środku, a 
działanie termoobiegu zapewnia, złotą, chrupiącą skórkę.

Funkcje

• Kuchnia elektryczna
• Typ piekarnika: elektryczny
• Typ płyty: indukcyjna
• Pole lewe przednie: indukcyjna, 2500W/1400W/140mm
• Pole lewe tylne: indukcyjna, 3600W/2300W/210mm
• Pole prawe przednie: indukcyjna, 2800W/1800W/180mm
• Pole prawe tylne: indukcyjna, 2500W/1400W/140mm
• Funkcje piekarnika: ogrzewanie dolne, nawiew, nawiew + ogrzewanie górne, 
nawiew + ogrzewanie górne + ogrzewanie dolne (100ºC), grill + ogrzewanie 
górne, grill + ogrzewanie górne + nawiew, oświetlenie, termoobieg + 
SteamBake, termoobieg, ogrzewanie górne + dolne, ogrzewanie górne + 
dolne + nawiew powietrza
• Elementy sterujące dla 4 stref grzejnych
• Chowane pokrętła
• Sposób czyszczenia piekarnika: powłoka katalityczna
• Komora piekarnika z prowadnicami teleskopowymi
• Łatwe do czyszczenia drzwi piekarnika
• Wentylator
• Szuflada do przechowywania akcesoriów
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Typ produktu Kuchnia
Instalacja wolnostojąca
Typ płyty indukcyjna
Tryby gotowania termoobieg

Funkcje piekarnika

ogrzewanie dolne, nawiew, nawiew + 
ogrzewanie górne, nawiew + 

ogrzewanie górne + ogrzewanie dolne 
(100ºC), grill + ogrzewanie górne, grill 

+ ogrzewanie górne + nawiew, 
oświetlenie, termoobieg + SteamBake, 

termoobieg, ogrzewanie górne + 
dolne, ogrzewanie górne + dolne + 

nawiew powietrza
Sonda do mięsa nie
Klasa efektywności energetycznej A
Zużycie energii przy standardowym 
obciążeniu [kW] 0,84

Zużycie energii, wentylator [kWh/cykl] 0,75
Zakres temperatur 50°C - 250°C

Brytfanny dołączone do piekarnika
1 blacha AirFry, 1 emaliowana blacha 

(czarna), 1 emaliowana brytfanna 
(czarna)

Rodzaj rusztu 1 regulowany, chromowany ruszt
Prowadnice drabinki

Wyposażenie prowadnice teleskopowe 1 poziom
Kolor stal szlachetna
Poziomy pieczenia 4
Całkowity pobór mocy [W] 9868.5
Moc grzałki termoobiegu [W] 2000
Moc grzałki górnej [W] 800
Moc grzałki dolnej [W] 1000
Moc grzałki grilla [W] 1650
Moc oświetlenia [W] 25
Oświetlenie 1, bok/tył
Pojemność użytkowa [l] 58
Powierzchnia największej płyty 
grzewczej - górny piekarnik [cm2] 1164

Typ drzwi podwójna szyba
Wysokość przy płycie kuchennej [mm] 858
Szerokość [mm] 500
Głębokość [mm] 600
Napięcie [V] 230
Waga netto [kg] 47
Waga brutto [kg] 51
Wysokość opakowania [mm] 940
Szerokość opakowania [mm] 565
Głębokość opakowania [mm] 710
Warstwy składowania 6
Kod produktu (PNC) 943 005 305

Specyfikacja techniczna
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