
 

 

EAN kód: 8003437833779

Kategória rúry elektronická

Druh rúry teplovzdušná so 
zadným ohrevom

Vlastnosti
Energetická trieda A +
Senzorová technológia rúr 6.ZMYSEL Pečenie

Extra záruka 5 rokov na motor 
ventilátora

Extra záruka 5 rokov na motor 
ventilátora

Index energetickej účinnosti (2010/30/ 
EC) 81,9

Spotreba energie - Konvenčná funkcia 0,91 kWh/ cyklus
Spotreba energie - Teplovzdušná funkcia 0,7 kWh/ cyklus
Dizajn ABSOLUTE
Farba nerez
Úprava povrchu proti odtlačkom prstov áno
Displej rúry / kávovaru čierno- biely grafický
Kontrola teploty elektronická
Kontrola času elektronická
Maximálna pracovná teplota 250 °C

Funkcie rúry
Viacúrovňové pečenie 3 úrovne pečenia
Automatické programy áno
Ready2Cook áno
Špeciálne funkcie rúr áno
Rýchly predohrev áno
Teplovzdušný ohrev / Ventilátor s 
ohrievacím telesom áno

Ventilátor + statický horný a spodný 
ohrev áno

Statický horný + dolný ohrev áno
Gril áno
Samočistenie rúry Pyrolýza

Výbava
Ovládanie centrálny gombík + 

dotykové
Typ gombíkov 1 centrálny
Materiál panelu kombinácia kov / sklo

Typ dverí celosklenené vnútro - 
SMART- CLEAN

Počet a typ skiel vo dverách rúry 4 / vonkajšie číre
Otváranie dverí dole + Soft Closing
Chladenie dverí áno
Rukoväť dverí vyčnievajúca
Detská poistka áno

Príslušenstvo rúry
Výsuvné koľajničky áno (1 úroveň)
Počet roštov 1 / nerez
Počet a typ plytkých plechov 1 / smalt
Počet a typ hlbokých plechov 1 / smalt

Technické údaje
Vnútorný objem rúry 73 l
Tvar vnútorných stien hladké
Materiál / farba interiéru smalt / šedá
Výkon grilu 2450 W
Maximálny príkon rúry 3650 W
Napätie 220-240 V
Frekvencia 50/60 Hz
Prúdová poistka 16 A
Spotreba energie v pohotovostnom režime 
(2010/30/ EC) < 1,0 W

Spotreba energie vo vypnutom režime (2010/30/ 
EC) < 0,5 W

Rozmery (vxšxh) 595x595x564 mm
Rozmery s obalom (vxšxh) 690x630x650 mm
Rozmery otvoru pre zabudovanie (vxšxh) 600x560x556 mm
Hmotnosť 35 kg
Hmotnosť s obalom 37 kg
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