
Pecite več stvari hkrati za še vedno popoln rezultat. 
Dodatni ogrevalni obroč vaše pečice zagotavlja enakomerno pečenje jedi – 
tudi ko so v njej do trije pekači – za slastnost z vseh strani. Vsaka porcija bo 
enako odlična.

Absolutna natančnost, vsakič
Napredni šestkotni zaslon časovnika vam zagotavlja še boljši nadzor nad 
pečenjem. Ko na zaslon LCD vnesete čas začetka/konca, pečica samodejno 
začne in preneha delovati, kot ji je naročeno. Kar pomeni, da lahko pričakujete 
absolutno natančnost – tudi, če za trenutek stopite vstran od pečice. 

Enakomerno pečenje kjerkoli
S to pečico učinkovita poraba energije pomeni tudi 
učinkovito pečenje. Ima nov konvekcijski sistem, 
imenovanim Hot Air (»vroč zrak«), ki zagotavlja 
enakomerno kroženje vročega zraka v notranjosti 
pečice. Rezultat tega je, da se pečica hitreje segreje, 
temperature pečenja pa lahko zmanjšate za do 20

Pečica, ki ostane hladna na dotik
Zahvaljujoč vratom z na dotik varno površino ostane 
zunanjost vrat te pečice razmeroma hladna na dotik za 
varno interakcijo v vseh pogojih.

Pečica s samodejnim čiščenjem
Z enim dotikom funkcije pirolitičnega čiščenja se 
umazanija, maščoba in ostanki hrane spremenijo v 
pepel, ki ga lahko preprosto obrišete z vlažno krpo.

Dodajte paro za bolj hrustljavo pečenje
Poleg vseh standardnih funkcij pečice gumb PlusSteam pečice SteamBake 
doda paro na začetku postopka pečenja. Pečenje s paro ohranja testo vlažno 
na površini, da dobite zlato barvo in okusno skorjo, medtem ko sredica ostane 
mehka in nežna. Poleg pečenja hrustljavega in okusnega kruha, kolačkov in pit 
– bodo tudi pečen piščanec,

Prednosti in značilnosti

• Večfunkcijska pečica s krožnim grelcem
• Vgrezni gumbi
• Elektronski nadzor temperature
• Samodejno predlaganje temperature
• Kazalnik preostale toplote
• Navodila na notranji strani vrat
• Vedno čista površina
• Ventilator za hlajenje
• Enostavno čiščenje vrat
• Telescopic runners enonivojska izvlečna vodila, variabilna included
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Čiščenje pečice piroliza
Uporabna prostornina notranjosti (l) 71
Razred energijske učinkovitosti A+
Razpon temperature 30°C - 300°C
Glasnost dB(A) 48
Zunanje mere (VxŠxG) v mm 594x595x567
Vključeni dodatki enonivojska izvlečna vodila, variabilna
Notranjost Sivi emajl
Vgradne mere (mm) 590x560x550
Skupna priključna moč (W) 3500
Moč (V) 230
Varovalka (A) 16
Dolžina kabla (m) 1,5
Moč mikrovalov (W) 0

Barva nerjaveče jeklo, neobčutljivo na prstne 
odtise

Poraba energije pri običajnem načinu 
kroženja zraka (kWh/cikel) 1.09

PNC koda 944187802
Product Partner Code B - Open All

Specifikacija izdelka
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