CCB56400BW Voľne stojaci sporák
Chrumkavejšia kôrka vďaka pare
Tento sporák SteamBake prináša okrem všetkých
štandardných funkcií aj možnosť PlusSteam, ktorá na
začiatku pečenia pridá k horúcemu vzduchu aj paru.
Para zachová povrch cesta vlhký, aby sa vytvorila
zlatistá chutná kôrka, zatiaľ čo vnútro zostane jemné a

Rovnomerné pečenie
Teplovzdušný konvekčný systém Hot Air zabezpečuje
rovnomernú cirkuláciu horúceho vzduchu v priestore
rúry. Výsledkom je rýchlejší ohrev a rovnomerné
výsledky pečenia, takže budete zakaždým servírovať
perfektne pripravené pokrmy.
Prispôsobivý sklokeramický varný panel s
rýchlym čistením
Sklokeramický varný panel s viackruhovou zónou pre
rôzne veľkosti riadu zohreje celý rad hrncov a panvíc
a splní všetky úlohy. Odolný povrch vyčistíte rýchlo a
jednoducho.

Ďalšie benefity
• Chuť a textúra
• Zdravšie jedlá vďaka pare
• Vylepšený prístup ku každému roštu v rúre

Špecifikácia

Technická špecifikácia

• Sporák s elektrickou rúrou a panelom
•Otočné zatlačiteľné ovládacie gombíky
•Ovládanie pre 4 energeticky
regulované varné zóny
•Indikátor zbytkového tepla pre varné
zóny: 4
•Rúra s teleskopickými výsuvmi
•Zásuvka na odloženie kuchynského
riadu
•Jednoduché čistenie dvierok rúry
•Zadný vývod pár
•Varná zóna vpravo vzadu: hilight zóna ,
2000W(1100W/900W)/250mmX140mm
/140mm
•Varná zóna vľavo vpredu: hilight zóna ,
1700W(1700W/700W)/180mm/120mm
•Varná zóna vpravo vpredu: hilight zóna
, 1200W/140mm
•Varná zóna vľavo vzadu: hilight zóna ,
1200W/140mm

• Systém tepelnej úpravy : Ventilátor + kruhové ohrevné teleso
•Rozmery (mm) : 858x500x600
•Energetická trieda : A
•Typ ohrevu : sklokeramický
•Celkový elektrický príkon (W) : 8605.4
•Farba : biela
•Napätie (V) : 230
•Čištění rúry : čierny smalt
•Požadované istenie (A) : 3x16
•Plocha nejväčšieho plechu (cm2) : 1120
•Vnútorný objem rúry (l) : 58
•Spotreba energie potrebnej pri štandardizovanej náplni
(kWh/cyklus) : 0.84
•Spotreba energie pro štandardnej náplni, režim s ventilátorom
(kWh/cyklus) : 0.76
•Inštalácia : Voľne stojaci spotrebič
•Funkcie rúry : spodný ohrev, ventilátor, ventilátor + vrchný ohrev,
Fan + top + bottom (100°C), gril + vrchný ohrev, Grill + top + fan,
osvetlenie, kruhové teleso + odparovač + ventilátor, kruhové
teleso + ventilátor, vrchný a spodný ohrev, vrchný a spodný ohrev
+ ventilátor
•Gril : elektrický zosúvateľný
•Pravá predná zóna - výkon/priemer : 1200W/140mm
•Pravá zadná zóna výkon/priemer : 2000W(1100W/900W)/250mmX140mm/140mm
•Ľavá predná zóna výkon/priemer : 1700W(1700W/700W)/180mm/120mm
•Ľavá zadná zóna - výkon/priemer : 1200W/140mm
•Vybavenie rúry - plechy : 1 čierny smaltovaný plech na pečenie, 1
čierny smaltovaný plech na zachytávanie mastnoty
•Vybavenie rúry - rošty : 1 chrómovaný rošt
•Výsuvné koľajnice : koľajnice pre rošt
•Čiarový kód EAN : 7332543565719

Popis výrobku

