
Zavárajte s parou
Pri zaváraní s použitím pary si ovocie a zelenina zachová živiny. Zavarte si, čo 
máte radi, aby ste si mohli pochutnávať po celý rok.

Zachovajte textúru a chuť
V tejto rúre môžete sušiť ovocie aj zeleninu. Špeciálna funkcia na sušenie 
ovocia a zeleniny pri teplote od 50 do 100 °C suší pokrmy jemne a účinne, aby 
nestratili chuť a živiny a zároveň dosiahli príjemne mäkkú konzistenciu.

Pridajte paru a vychutnajte si chrumkavé jedlá
Okrem štandardných funkcií je sporák vybavený 
funkciou SteamBake, ktorá na začiatku pečenia vytvorí 
v rúre paru. Pri pečení v pare zostáva cesto na povrchu 
vlhké, aby vznikla chutná zlatistá kôrka, zatiaľ čo 
striedka zostane mäkká a vláčna. Upečte si chrumkavý 
chlieb alebo skvelé koláče.

Rýchly ohrev, ľahké čistenie
Tento sklokeramický varný panel sa veľmi rýchlo zohrieva a poskytne vám 
plný výkon presne vtedy, keď ho potrebujete. Povrch sklokeramického panela 
sa dá navyše bleskovo vyčistiť.

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: sklokeramický
• Varná zóna vľavo vpredu: dvojokruhová okrúhla, hilight zóna, 1700W
(1700W/700W)/180mm/120mm
• Varná zóna vľavo vzadu: hilight zóna, 1200W/140mm
• Varná zóna vpravo vpredu: hilight zóna, 1200W/140mm
• Varná zóna vpravo vzadu: dvojokruhová oválna, hilight zóna, 2000W
(1100W/900W)/250mmX140mm/140mm
• Typ rúry: elektrická
• Funkcie rúry: 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, spodný ohrev
• Ovládanie pre 4 energeticky regulované varné zóny
• Otočné zatlačiteľné ovládacie gombíky
• Čistenie rúry: čierny smalt
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Dizajn Design
Hlavná farba biela
Farba Biela
Dizajn AEG-Electrolux P10
Typ ohrevu sklokeramický
Značka AEG
Model CCB56470BW
Druh výrobku Sporák
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Systém tepelnej úpravy Ventilátor + kruhové ohrevné teleso
Povrchová teplota dvierok (°C) 55
Materiál dverí dvojité sklo
Materiál ovl. panelu oceľový
Vnútorný objem (l) 58
Čištění rúry čierny smalt

Ukazovatele varný panel, para, ukazovateľ 
termostatu

Maximálna výška s otvoreným vekom

Funkcie rúry

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, 

spodný ohrev
Typ rukoväte plastová, rovná
Vybavenie rúry - rošty 1 chrómovaný rošt

Vybavenie rúry - plechy
1 AirFry tray, 1 čierny smaltovaný 

plech na pečenie, 1 čierny smaltovaný 
plech na zachytávanie mastnoty

Gril elektrický zosúvateľný
Energia Energia
Energetická trieda A
Typ vrchnej rúry Fan-Forced convection
Celkový elektrický príkon (W) 8605.4
Ľavá predná zóna - výkon/priemer 1700W(1700W/700W)/180mm/120mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 1200W/140mm
Pravá predná zóna - výkon/priemer 1200W/140mm

Pravá zadná zóna - výkon/priemer
2000W

(1100W/900W)/250mmX140mm/140m
m

Požadované istenie (A) 3x16
Napätie (V) 230
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Šírka (mm) 500
Hĺbka (mm) 600
Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543748457
Kód produktu 943 005 228
Farba White
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