
BCE451350M Zabudovateľná rúra

PARA SA POSTARÁ O CHRUMKAVEJŠIE
POKRMY
Okrem všetkých štandardných funkcií je táto rúra
SteamBake vybavená tlačidlom SteamBake, pridáva
na začiatku procesu pečenia paru. Pri príprave
pokrmov s parou zostane cesto na povrchu vlhké,
vďaka čomu sa sfarbí dozlatista a vytvorí sa chutná

Pridajte paru pre nadýchanejší výsledok

Táto rúra SteamBake je vybavená tlačidlom na
pridanie pary, ktoré zaháji proces pečenia pridaním
pary. Príprava v pare uchová cesto na povrchu vlhké,
čím sa vytvorí zlatistá a chrumkavá kôrka, zatiaľ čo
jeho stred zostane kyprý a vláčny.

Čistenie bez zbytočnej námahy

Vďaka katalytickému povrchu bude vaša rúra vždy
dokonale čistá. Teplom aktivovaná vrstva na stenách
rúry pohlcuje mastnotu, ktorá následne zoxiduje a
odparí sa pri ohreve s teplotou 230 °C.

Ďalšie benefity
Kontrolujte priebeh prípravy jedla prostredníctvom displeja časovača•

Dômyselný teplovzdušný systém rovnomerne cirkuluje horúci vzduch vo vnútri
rúry.

•

Rovnomerné prepečenie až na troch úrovniach•

Špecifikácia

Zabudovateľná rúra•
Multifunkčná rúra s kruhovým
vyhrevným telesom

•

Funkcie pečenia: spodný ohrev,
ventilátor + svetlo, gril, gril + vrchný
ohrev, gril + vrchný ohrev + ventilátor,
osvetlenie, kruhové teleso + spodný
ohrev + ventilátor, kruhové teleso +
ventilátor, kruhové teleso + ventilátor +
SteamBake, vrchný a spodný ohrev

•

Nehrdzavejúca oceľ bez otlačkov
prstov

•

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

•

Halogénové osvetlenie rúry•
Tabuľka pre pečenie pokrmov na vnútri
dvierok rúry

•

Čistenie: katalytické•
Ľahko čistiteľné dvierka rúry•
Chladiaci ventilátor•
Dodávané plechy v príslušenstve: 1
smaltovaný plech na pečenie, 1 hlboký
odkvapávací pekáč sivý smalt

•

Mriežka dodávaná s rúrou: 1 drôtená
chrómovaná mriežka

•

Rozmery VxŠxH (mm): 594 x 595 x
567

•

Rozmery pre zabudovanie VxŠxH
(mm): 590 x 560 x 550

•

Technická špecifikácia

Typ výrobku : Zabudovateľná elektrická rúra•
Systém tepelnej úpravy : Ventilátor + kruhové ohrevné teleso•
Čistenie rúry : Katalytické•
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm) : 590x560x550•
Vnútorný objem (l) : 71•
Rozmery (mm) : 594x595x567•
Celkový elektrický príkon (W) : 3500•
Požadované istenie (A) : 16•
Napätie (V) : 230•
Dľžka prívodného kábla (m) : 1.5•
Farba : Nerezová oceľ s úpravou proti odtlačkom•
Energetická trieda : A•
Funkcie rúry : Dolný ohrev, Tradičné pečenie, Rozmrazovanie,
Rýchly gril, Gril, Svetlo, Pečenie pizze, Teplovzdušné pečenie
PLUS, Turbo gril

•

Elektronické funkcie : akustický signál, trvanie, minútka, čas•
Hlučnosť (db(A)) : 47•
Plocha nejväčšieho plechu (cm2) : 1444•
Vybavenie rúry - rošty : 1 drôtená chrómovaná mriežka•
Vybavenie rúry - plechy : 1 smaltovaný plech na pečenie, 1
hlboký odkvapávací pekáč sivý smalt

•

Čistá hmotnosť (kg) : 34.5•
Čiarový kód EAN : 7332543503094•

Popis výrobku
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