
Časovnik pomeni, da hrane nikoli ne razkuhate
Da jedi ne bi bile preveč kuhane, ima ta pečica časovnik, ki izklopi toploto po 
koncu nastavljene vrednosti pečenja.

Hrustljava in bolj zdrava hrana z AirFry
Uživajte v hrustljavem krompirčku ali slastni zelenjavi z manj olja ob uporabi 
posebej zasnovane nastavitve AirFry in pekača v vašem štedilniku. Pekač z 
rešetko omogoča vročemu zraku, da nenehno kroži v pečici, zato vašo hrano 
vsakokrat skuha do hrustljave odličnosti.

PlusSteam – za še boljše pečenje
PlusSteam omogoča, da doma samo z dotikom tipke ustvarite rezultate kot v 
pekarni. Vlaga omogoča, da testo povsem vzhaja, kar ustvarja mehko 
notranjost z bogato, sijočo skorjo. Poskusite za osupljivo pečenega piščanca 
ali krhko pečeno ribo. 

Črn emajl – trajen in preprost za čiščenje
Črn emajl je optimalen material, ki se uporablja v notranjosti štedilnika. 
Robusten, trajen in preprost za čiščenje, olajša postopek čiščenja.

Plinsko kuhališče/električna pečica – najboljše iz obeh svetov
Kombinacija plinskega kuhališča/električne pečice združuje najboljše izmed 
obeh svetov. Toplota v trenutku ter nadzor plina na kuhališču s koristmi 
profesionalne večfunkcijske električne pečice – raznolika izkušnja kuhanja. 

PlusSteam – za še boljše pečenje
PlusSteam omogoča, da doma samo z dotikom tipke ustvarite rezultate kot v 
pekarni. Vlaga omogoča, da testo povsem vzhaja, kar ustvarja mehko 
notranjost z bogato, sijočo skorjo. Poskusite za osupljivo pečenega piščanca 
ali krhko pečeno ribo. 

Prednosti in značilnosti

• Štedilnik z električno pečico in plinskim gorilnikom
• Vrsta plošče: plinski gorilnik 
• Kuhalno mesto levo spredaj: gorilnik, 3000W/102mm
• Kuhalno mesto levo zadaj: Auxiliary Burner, 1030W/55mm
• Kuhalno mesto desno spredaj: gorilnik, 2000W/71mm 
• Kuhalno mesto desno zadaj: gorilnik, 2000W/71mm 
• Vrsta pečice: elektrika 
• Funkcije pečice: gretje spodaj, ventilator, ventilator + gretje zgoraj, Fan + top 
+ bottom (100°C), žar+gretje zgoraj, Grill + top + fan, osvetlitev, Ring + 
evaporator + fan, vroči zrak, gretje zgoraj+gretje spodaj, gretje zgoraj+ gretje 
spodaj+ventilator 
• Funkcije pečice:  
• Funkcije pečice: gretje spodaj, ventilator, ventilator + gretje zgoraj, Fan + top 
+ bottom (100°C), žar+gretje zgoraj, Grill + top + fan, osvetlitev, Ring + 
evaporator + fan, vroči zrak, gretje zgoraj+gretje spodaj, gretje zgoraj+ gretje 
spodaj+ventilator 
• Čiščenje pečice: črni emajl 
• Lahko čiščenje vrat pečice
• Odprtina za dim v zadnjem delu štedilnika 
• Predal za posodo
• Dolžina električnega kabla: 1,5 m 
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Dimenzija 855x500x600
Uporabna prostornina notranjosti (l) 58
Razred energijske učinkovitosti A
Čiščenje pečice črni emajl
Skupna priključna moč (W) 2506.1
Dolžina kabla (m) 1,5
Moč (V) 230
Varovalka (A) 16
Največja površina 1164
Barva nerjaveče jeklo
Poraba energije pri običajnem načinu 
kroženja zraka (kWh/cikel) 0.84

Poraba energije pri kroženju zraka z 
ventilatorjem (kWh/cikel) 0.75

PNC koda 943005339
Product Partner Code All Open

Specifikacija izdelka
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