
EKI6451AOX štedilnik

Dobrodošli v svet tehnologije profesionalnega
kuhanja.
Kuhajte kot profesionalec s tem samostoječim
štedilnikom z indukcijsko tehnologijo. Zagotavlja
pametne funkcije, kot je natančen nadzor
temperature, ki jo imajo radi poklicni kuharji.

Naj bo vsak grižljaj odličnega okusa.

Iz večnamenske pečice tega štedilnika bo vsaka jed
odličnega okusa. In ker enakomerno porazdeli toploto,
bo vsak grižljaj enako okusen.

Velvet Closing: vrata, ki se vsakokrat nežno
zaprejo
Vrata pri tej pečici se vedno zaprejo gladko in tiho,
zahvaljujoč načinu zapiranja Velvet Closing - popolno
za trenutke, ko hitite in preprosto nimate časa
previdno zapreti pečice.

Prednosti izdelka:
Teleskopska vodila omogočajo enostaven dostop•

Odstranljiva vrata in steklene plošče za preprosto čiščenje•

Izredno veliki pekači, da lahko pečete več naenkrat•

Značilnosti:

Štedilnik z električno pečico in ploščo•
Vrsta plošče: indukcijska•
Kuhalno mesto levo spredaj:
indukcijska , 2300W/3600W/210mm

•

Kuhalno mesto levo zadaj: indukcija ,
1400W/2500W/140mm

•

Kuhalno mesto desno spredaj:
indukcija , 1800W/2800W/180mm

•

Kuhalno mesto desno zadaj: indukcija ,
1800W/2800W/180mm

•

Indikator preostale temperature za
kuhalne površine: 1

•

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

•

Čiščenje pečice: črni emajl•
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) : 10900•
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 : 940002828•
Product Partner Code : All Open•

Opis aparata:


