
EOF3H50X Zabudovateľná rúra

Rovnomerne prepečené, lahodné pokrmy

S rúrou 600 SurroundCook® bude všetko rovnomerne
prepečené, od kurčaťa s chrumkavou kôrkou po
nadýchané pusinky. Konštantnú teplotu v celej rúre
zaisťuje ventilátor, ktorý rozháňa horúci vzduch do
každého kúta. Plechy počas pečenia už netreba

Viacúrovňové pečenie

Vychutnajte si viacúrovňové pečenie. Ventilátor v
zadnej stene sa postará o rovnomerné rozloženie
teploty v celej rúre. Môžete teda piecť bez obáv až na
3 úrovniach naraz. Funkcia rýchleho zohrievania
zaistí, aby bola rúra správne rozohriata, keď ju budete

Jednoduché čistenie s funkciou AquaClean

Čistenie po pečení nemusí byť namáhavé. Naša rúra
využíva silu vlhkosti. Funkcia AquaClean odparí vodu
na dne rúry a vzniknutá para uvoľní a zmäkčí odolnú
mastnotu a zvyšky pokrmov na povrchu. Dôkladne
vyčistená rúra jednoducho.

Ďalšie benefity
Presné nastavenie s časovačom LED•

Ventilátor zaručuje dôsledné a rovnomerné prúdenie vzduchu v priestore rúry.•

Zjednodušte si prípravu pokrmov s bočnými držiakmi Easy Entry.•

Špecifikácia

Zabudovateľná rúra•
Multifunkčná rúra s kruhovým
vyhrevným telesom

•

Funkcie pečenia: spodný ohrev, gril,
Grill + top + fan, osvetlenie, kruhové
teleso + ventilátor, vrchný a spodný
ohrev, ventilátor + gril, ventilátor + gril +
spodný ohrev, vrchný ohrev a gril

•

Nehrdzavejúca oceľ bez otlačkov
prstov

•

Rúra s 3 pečúcimi úrovniami•
Zasunovacie ovládacie prvky•
Prehľad funkcií rúry: akustický signál,
trvanie, minútka, čas

•

Halogénové osvetlenie rúry•
Vysokolesknúca povrchová vrstva,
ľahko čistiteľná

•

Ľahko čistiteľné dvierka rúry•
Chladiaci ventilátor•
Dodávané plechy v príslušenstve: 1
smaltovaný plech na pečenie, 1 plech
na zachytávanie mastnoty šedý smalt

•

Mriežka dodávaná s rúrou: 1 drôtená
chrómovaná mriežka

•

Rozmery VxŠxH (mm): 594 x 594 x
568

•

Rozmery pre zabudovanie VxŠxH
(mm): 600 x 560 x 550

•

Technická špecifikácia

Typ výrobku : Zabudovateľná elektrická rúra•
Systém tepelnej úpravy : Ventilátor + kruhové ohrevné teleso•
Čištění rúry : Aqua Clean Enamel•
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm) : 600x560x550•
Vnútorný objem (l) : 72•
Rozmery VxŠxH (mm) : 594x594x568•
Celkový elektrický príkon (W) : 2790•
Požadované istenie (A) : 16•
Napätie (V) : 230•
Dĺžka kábla (m) : 1.6•
Farba : Nerezová oceľ s úpravou proti odtlačkom•
Energetická trieda : A•
Funkcie rúry : Pečenie pizze, Teplovzdušné pečenie, Turbo gril,
Dolný ohrev, Tradičné pečenie, Rýchly gril, Gril, Svetlo, Vlhký
horúci vzduch

•

Elektronické funkcie : akustický signál, trvanie, minútka, čas•
Hlučnosť (db(A)) : 53•
Plocha nejväčšieho plechu (cm2) : 1424•
Vybavenie rúry - rošty : 1 drôtená chrómovaná mriežka•
Vybavenie rúry - plechy : 1 smaltovaný plech na pečenie, 1 plech
na zachytávanie mastnoty šedý smalt

•

Čistá hmotnosť (kg) : 28.4•
Čiarový kód EAN : 7332543717422•

Popis výrobku
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