
EKC6450AOX štedilnik

Opazujte dogajanje – kot profesionalec

Premišljena zasnova tega štedilnika poenostavi
spremljanje poteka priprave vseh jedi – bodisi pod
žarom, v pečici ali na kuhalni plošči.

Boljša nastavitev časa

Da jedi ne bi bile preveč kuhane, ima ta pečica elektronsko programsko uro, ki
izklopi toploto po koncu pečenja.

Steklena vrata, enostavna za vzdrževanje

Steklo v vratih pečice, ki so enostavna za vzdrževanje. Popolnoma lahko
odstranite vrata in steklene plošče ter jih hitro očistite.

Prednosti izdelka:
Residual heat indicators warn you when a cooking zone is still warm•

Izredno veliki pekači, da lahko pečete več naenkrat•

Značilnosti:

Štedilnik z električno pečico in ploščo•
Vrsta plošče: steklokeramika•
Kuhalno mesto levo spredaj:
steklokeramika, hilight ,
1000W/2200W/140mm/210mm

•

Kuhalno mesto levo zadaj: hilight ,
1200W/145mm

•

Kuhalno mesto desno spredaj: hilight ,
1200W/145mm

•

Kuhalno mesto desno zadaj: krog+oval,
hilight , 2200W/1400W/265mm/170mm

•

Indikator preostale temperature za
kuhalne površine: 4

•

Vrsta pečice: elektrika•
Funkcije pečice: ventilator+gretje
spodaj, Fan + top (w/o Lamp),
žar+gretje zgoraj, Grill + top + fan, vroči
zrak+gretje spodaj, vroči zrak, gretje
zgoraj+gretje spodaj

•

Funkcije pečice:•
Funkcije pečice: ventilator+gretje
spodaj, Fan + top (w/o Lamp),
žar+gretje zgoraj, Grill + top + fan, vroči
zrak+gretje spodaj, vroči zrak, gretje
zgoraj+gretje spodaj

•

Upravljanje za 4 kuhalnih površin•
Vrteči kontrolni gumbi•
Čiščenje pečice: črni emajl•
Lahko čiščenje vrat pečice•
Odprtina za dim v zadnjem delu
štedilnika

•

Ventilator•
Nastavljiva višina•
Predal za posodo•

Tehnične značilnosti:

Dimenzija : 847-867x596x600•
Uporabna prostornina notranjosti (l) : 73•
Razred energijske učinkovitosti : A•
Čiščenje pečice : črni emajl•
Skupna priključna moč (W) : 10300•
Moč (V) : 230•
Varovalka (A) : 3x16•
Največja površina : 1424•
Barva : nerjaveče jeklo•
Poraba energije pri običajnem načinu kroženja zraka
(kWh/cikel) : 0.95

•

Poraba energije pri kroženju zraka z ventilatorjem
(kWh/cikel) : 0.82

•

PNC koda : 940002822•
Product Partner Code : All Open•

Opis aparata:


