
Precízne dotykové ovládanie varných zón
Jasne štruktúrované dotykové elektronické ovládacie prvky varného panela 
reagujú rýchlo a presne – poskytujú vám tak plnú kontrolu nad varnými zónami.

Upečte viac naraz s plechom XL
Plech na pečenie XL je väčší ako štandardné plechy, takže ľahko pripravíte aj 
väčšie množstvá chutných pokrmov naraz.

Profesionálne výsledky so sporákom MaxiKlasse® 
s indukčným varným panelom
Sporák MaxiKlasse® s indukčným varným panelom 
ponúka vyspelé funkcie na rýchlu a jednoduchú 
prípravu pokrmov. Doprajte si vynikajúcu chuť a 
chrumkavú kôrku.

Lepší prístup k pokrmom vďaka teleskopickým 
výsuvom
Teleskopické výsuvy v rúre zaisťujú bezpečný a 
pohodlný prístup k pokrmom. Výsuvy si môžete 
nainštalovať do požadovanej úrovne, ako vám to 
najviac vyhovuje.

Chrumkavé pokrmy bez oleja vďaka AirFry
V rúre AirFry v kombinácii so špeciálnym perforovaným 
plechom dosiahnete chuť a textúru vyprážaných jedál 
bez použitia oleja. Horúci vzduch pôsobí na pokrm zo 
všetkých strán, aby bol chrumkavý a chutný. Ideálne na 
zdravšiu prípravu hranolčekov, krokiet, zeleniny alebo 
kuracích krídielok.

AirFry – chrumkavé jedlá bez kvapky oleja
Doprajte si chrumkavé krokety, hranolčeky alebo zeleninu pripravené v rúre 
AirFry. Malé otvory v špeciálnom plechu zabezpečujú cirkuláciu horúceho 
vzduchu, takže sa pokrmy prepečú zo všetkých strán. Na delikátne vysmážané 
jedlá bez použitia oleja.

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panela: plne indukčný
• Varná zóna vľavo vpredu: indukčná, 2300W/3600W/210mm
• Varná zóna vľavo vzadu: indukčná, 1400W/2500W/140mm
• Varná zóna vpravo vpredu: indukčná, 1800W/2800W/180mm
• Varná zóna vpravo vzadu: indukčná, 1800W/2800W/180mm
• Typ rúry: elektrická
• Funkcie rúry: ventilátor + spodný ohrev, Fan + top (w/o Lamp), gril + vrchný 
ohrev, Grill + top + fan, kruhové teleso + spodný ohrev + ventilátor, kruhové 
teleso + ventilátor, vrchný a spodný ohrev
• Dotykové ovládanie
• Čistenie rúry: čierny smalt
• Jednoduché čistenie dvierok rúry
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Dizajn Design
Hlavná farba antikorová
Farba Nehrdzavejúca oceľ
Dizajn AEG-Electrolux P10
Typ ohrevu plne indukčný
Značka AEG
Model CIB6441ABM
Druh výrobku Sporák
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Systém tepelnej úpravy Ventilátor + kruhové ohrevné teleso
Povrchová teplota dvierok (°C) 55
Materiál dverí 2 vertikálne pruhy, trojité sklo
Materiál ovl. panelu antikorový
Vnútorný objem (l) 73
Čištění rúry čierny smalt
Ukazovatele ukazovateľ termostatu
Maximálna výška s otvoreným vekom

Funkcie rúry

ventilátor + spodný ohrev, Fan + top 
(w/o Lamp), gril + vrchný ohrev, Grill + 

top + fan, kruhové teleso + spodný 
ohrev + ventilátor, kruhové teleso + 

ventilátor, vrchný a spodný ohrev
Typ rukoväte kovová
Vybavenie rúry - rošty 1 drôtená chrómovaná mriežka

Vybavenie rúry - plechy
1 AirFry tray, 1 čierny smaltovaný 

plech na pečenie, 1 čierny smaltovaný 
plech na zachytávanie mastnoty

Gril elektrický pevný
Energia Energia
Energetická trieda A
Typ vrchnej rúry Fan-Forced convection
Celkový elektrický príkon (W) 10900
Ľavá predná zóna - výkon/priemer 2300W/3600W/210mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 1400W/2500W/140mm
Pravá predná zóna - výkon/priemer 1800W/2800W/180mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 1800W/2800W/180mm
Požadované istenie (A) 3x16
Napätie (V) 230
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Šírka (mm) 596
Hĺbka (mm) 600
Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543746644
Kód produktu 940 002 865
Farba Stainless Steel

Technická špecifikácia
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