
Načasujte si přípravu jídla pro dosažení nejlepší chuti
Nastavený časovač vás upozorní, až bude jídlo hotovo. Když jde o skvělou 
chuť, i minuta může znamenat rozdíl. 

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.

Odnímatelná skleněná dvířka pro důkladné 
vyčištění
Skleněná dvířka trouby lze zcela vyjmout, což vám 
umožní nejen jejich důkladnější vyčištění, ale také lepší 
přístup k vnitřku trouby.

Rychlé zahřátí se sklokeramickou deskou
Se sklokeramickou varnou deskou zahřejete váš pokrm 
rychle a účinně. Hladký skleněný povrch lze v případě 
potřeby snadno otřít.

Sálavá varná deska – alternativa k vaření na plynu

Sálavá varná deska je rychlá alternativa k plynu, která se snadno čistí. 
Keramické zóny se rychle a přesně ohřívají a umožňují bezproblémové vaření.

Specifikace a benefity

• Typ varné desky: Sklokeramický
• Levá přední varná zóna: Coil Radiant, 1700W/180mm
• Levá zadní varná zóna: Coil Radiant, 1200W/140mm
• Pravá přední varná zóna: Coil Radiant, 1200W/140mm
• Pravá zadní varná zóna: Coil Radiant, 1700W/180mm
• Typ trouby: Elektrická
• Funkce trouby: Spodní ohřev, gril + spodní ohřev, Gril + horní ohřev, světlo, 
Horní + spodní ohřev, Horní + spodní ohřev, Horní + spodní ohřev + gril
• Čištění trouby: Černý smalt
• Jednoduše čistitelné dveře
• Odvod par v zadní části sporáku
• Zásuvka pro skladování plechů
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 858 x 500 x 600
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Systém tepelné úpravy Horní a spodní ohřev/Gril
Rozměry (mm) 858x500x600
Třída energetické účinnosti A
Typ ohřevu desky Sklokeramický
Max. příkon (W) 8475
Barva Bílá
Napájecí napětí (V) 230
Čištění trouby Černý smalt
Požad. jištění (A) 3x16
Plocha největšího plechu (cm²) 1164
Vnitřní objem (l) 56
Spotřeba energie se standardním 
zatížením (kWh/cyklus) 0.75

Instalace Volně stojící

Funkce trouby

Spodní ohřev, gril + spodní ohřev, Gril 
+ horní ohřev, světlo, Horní + spodní 
ohřev, Horní + spodní ohřev, Horní + 

spodní ohřev + gril
Gril elektrický pevně ukotvený
Pravá přední zóna - výkon/průměr 1200W/140mm
Pravá zadní zóna - výkon/průměr 1700W/180mm
Levá přední zóna - výkon/průměr 1700W/180mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr 1200W/140mm
Výbava trouby - plechy 1 smaltovaný plech na pečení koláčů
Výbava trouby - rošty 1 chromovaný otočný rošt

Výsuvy ve výbavě Vlisované kolejnice
EAN kód produktu 7332543767588

Technická specifikace
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