
EKC54950OW Aragaz

Crusta cea mai crocantă

Suplimentar la toate funciile standard ale cuptorului,
funcia PlusSteam a acestui aragaz folosete puin abur
pentru a crea o culoare mai apetisantă i strălucitoare,
o crustă mai crocantă i o textură moale i delicioasă
pentru toată pâinea făcută în casă. Astfel, atunci când

Mereu un gătit uniform

Asigurai-vă că preparatele sunt gătite complet cu
ventilatorul Hot Air. Sistemul inteligent de convecie
circulă uniform aerul fierbinte în interiorul cuptorului
pentru ca gătitul să se facă la fel pe toate nivelurile. O
pizza uriaă încărcată cu ingrediente pline de culoare.

Creati sursa de caldura de care aveti nevoie, cu
acest cuptor flexibil si adaptabil
Asigurati-va ca aveti intotdeauna flexibilitatea
necesara in bucatarie. Aceasta plita ceramica are
zone multiple extensibile, pentru a va oferi o sursa de
caldura adecvata pentru fiecare vas.

Beneficii suplimentare :
Captati aromele si texturile prin deshidratarea fructelor si legumelor la o
temperatura scazuta in cuptor.

•

Păstrai toate nutrimentele cu ajutorul gătitului la abur.•

Un cronometru electronic care permite un mod mai convenabil i mai uor de a
găti.

•

Beneficii :

Aragaz cu plită şi cuptor electric•
Tip plită: Vitroceramic•
Zone pentru gătit frontal stanga: Marcaj
grafic ,
1700W(1700W/700W)/180/120mm

•

Zone pentru gătit spate stânga: Marcaj
grafic , 1200W/140mm

•

Zone pentru gătit frontal dreapta:
Marcaj grafic , 1200W/140mm

•

Zone pentru gătit spate dreapta: Marcaj
grafic , 1800W/180mm

•

Indicaţii căldură reziduală pentru
zonele de gătire: 4

•

Tip cuptor: Electric•
Functii cuptor - parte superioara:
Incalzire in partea inferioara, Ventilator,
Ventilator + Incalzire in partea
superioara, Fan + top + bottom
(100°C), Grill +Incalzire in partea
superioara, Grill +Incalzire in partea
superioara +Ventilator, Lumina, Inel +
Evaporator + Ventilator, Inel +
Ventilator, Incalzire in partea
superioara + Incalzire in partea
inferioara, Incalzire in partea
superioara + Incalzire in partea
inferioara + Ventilator

•

Functii cuptor - parte inferioara:•
Funcţii cuptor: Incalzire in partea
inferioara, Ventilator, Ventilator +
Incalzire in partea superioara, Fan +
top + bottom (100°C), Grill +Incalzire in
partea superioara, Grill +Incalzire in
partea superioara +Ventilator, Lumina,
Inel + Evaporator + Ventilator, Inel +
Ventilator, Incalzire in partea
superioara + Incalzire in partea

•

Specificatii tehnice :

Tip plita : Vitroceramic•
Tip alimentare : Electric•
Curatarea cuptor parte superioara : Email negru•
Volum net cavitate (l) : 58•
Clasa de eficienta energetica : A•
Consum de energie cu o incarcatura standard, modul
conventional (kWh/ciclu) – Cuptor principal : 0.84

•

Consum de energie cu o incarcatura standard, modul de
ventilatie(kWh/ciclu) – Cuptor principal : 0.76

•

Cea mai mare suprafata - parte superioara : 1120•
Gamă de variaţie temperatură : 50°C - 250°C•
Putere maxima - electric (W) : 8405.4•
Dreapta frontal - putere/diametru : 1200W/140mm•
Dreapta spate - putere/diametru : 1800W/180mm•
Stanga frontal - putere /
diametru : 1700W(1700W/700W)/180/120mm

•

Stanga spate - putere/diametru : 1200W/140mm•
Proba de carne - parte superioara cuptor : Nu•
Rotisor : Nu•
Indicatori caldura reziduala : 4•
Ventilator de racire : Nu•
Siguranta usa : Nu•
Tavi : 2 tavi email negru, pentru prajituri•
Gratar - cuptor - parte superioara : 1 raft gratar cromat•
Ghidaje - parte superioara cuptor : Da•
Mod de instalare : Independent•
Dimensiuni IxLxA (mm) : 858x500x600•
Tensiune (V) : 230•
Siguranta necesara (A) : 3x16•
Culoare : Alb•
Culoare afisaj ceas : Galben•
Clasa produs : Aragaz•
PNC (cod numeric al produsului) : 943 005 001•
EAN : 7332543565849•
Product Partner Code : All Open•

Descrierea produsului


