
Vaše pokrmy, vždy včas
Elektronický časovač vám umožní pohodovou přípravu jídla. Nastavte délku 
pečení a trouba se po jejím uplynutí automaticky vypne. Můžete také použít 
funkci odloženého startu a začít s přípravou jídla, až se vám to bude hodit.

Zásuvka pro uložení nádobí
Tento sporák je vybaven prostornou zásuvkou, která je ideálním místem pro 
uložení kuchyňského nádobí, abyste je měli při ruce, až je budete potřebovat.

Okamžité nastavení plynových hořáků 
Sporák s plynovou deskou nabízí úsporné vaření. 
Plynové hořáky umožňují okamžité nastavení teploty a 
precizní ovládání.

Automatické zapálení hořáků
Automatické zapalování usnadňuje zažehnutí plamene. 
Bez zápalek a zapalovačů. Jednoduše otočte 
knoflíkem, stiskněte tlačítko a můžete vařit.

Rovnoměrné propečení na více úrovních
S tímto sporákem můžete péct na dvou úrovních 
najednou. Přídavná topná spirála zajistí rovnoměrné 
propečení všech pokrmů. A to v celém prostoru trouby. 

Plynová varná deska / elektrická trouba – to nejlepší v obou směrech
Kombinace plynové varné desky a elektrické trouby vám nabízí to nejlepší 
v obou směrech. Okamžitý ohřev a regulace plynu na varné desce s výhodou 
profesionální multifunkční elektrické trouby – všestranný zážitek při vaření.

Specifikace a benefity

• Typ varné desky: Plynový
• Levá přední varná zóna: velký hořák, 3000W/102mm
• Levá zadní varná zóna: malý hořák, 1000W/55mm
• Pravá přední varná zóna: střední hořák, 2000W/71mm
• Pravá zadní varná zóna: střední hořák, 2000W/71mm
• Typ trouby: Elektrická
• Funkce trouby: Spodní ohřev, Ventilátor, Ventilátor + horní ohřev, Gril + 
horní ohřev + ventilátor, Kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor, Kruhové 
těleso + ventilátor, Horní + spodní ohřev, Horní + spodní ohřev + ventilátor
• Čištění trouby: Černý smalt
• Jednoduše čistitelné dveře
• Odvod par v zadní části sporáku
• Zásuvka pro skladování plechů
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 855 x 500 x 600
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Systém tepelné úpravy Ventilátor + kruhové topné těleso
Rozměry (mm) 855x500x600
Třída energetické účinnosti A
Typ ohřevu desky Plynový
Max. příkon (W) 3046.1
Barva Bílá
Napájecí napětí (V) 230
Čištění trouby Černý smalt
Délka přívodního kabelu (m) 1.5
Požad. jištění (A) 16
Plocha největšího plechu (cm²) 1164
Vnitřní objem (l) 54
Spotřeba energie se standardním 
zatížením (kWh/cyklus) 0.84

Spotřeba energie se standardním 
zatížením, režim s ventilátorem 
(kWh/cyklus)

0.74

Instalace Volně stojící

Funkce trouby

Spodní ohřev, Ventilátor, Ventilátor + 
horní ohřev, Gril + horní ohřev + 

ventilátor, Kruhové těleso + spodní 
ohřev + ventilátor, Kruhové těleso + 

ventilátor, Horní + spodní ohřev, Horní 
+ spodní ohřev + ventilátor

Gril elektrický pevně ukotvený
Pravá přední zóna - výkon/průměr 2000W/71mm
Pravá zadní zóna - výkon/průměr 2000W/71mm
Levá přední zóna - výkon/průměr 3000W/102mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr 1000W/55mm

Výbava trouby - plechy 2 koláčové smaltované plechy na 
pečení

Výbava trouby - rošty 1 chromovaný otočný rošt
Výsuvy ve výbavě Vlisované kolejnice
EAN kód produktu 7332543768295

Technická specifikace
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