
BES331110B Zabudovateľná rúra

OČAKÁVAJTE ROVNOMERNOSŤ, ZAKAŽDÝM

Zlato-hnedá šupka zapečených zemiakov. Hrubá kôrka na hovädzej filete.
Vlhké vnútro nadýchaného čokoládového koláča. Dosahovanie vždy rovnakých
výsledkov si vyžaduje presné ovládanie ohrevu a rovnomernú distribúciu tepla
v rúre. Na rozdiel od bežných rúr pokročilá ventilátorová technológia
SurroundCook® zaručuje, že každá časť vášho jedla bude zohriata presne

Perfektné prepečenia bez ohľadu na množstvo

Kruhové ohrevné teleso prispieva k rovnomernému
prepečeniu pokrmov vo všetkých kútoch tejto rúry, a
to dokonca aj vtedy, keď je naplnená tromi plechmi.
Budete mať istotu, že každá porcia bude rovnako
prepečená a chutná.

Letmý pohľad ponúka perfektnú kontrolu

Priebeh pečenia skontrolujete letmým pohľadom na
displej časovača. Prehľadná obrazovka umožňuje
nastaviť zvukovú signalizáciu, skontrolovať čas
zostávajúci do konca prípravy jedla a presne nastaviť
časovač.

Ďalšie benefity
Dômyselný teplovzdušný systém rovnomerne cirkuluje horúci vzduch vo vnútri
rúry.

•

V porovnaní so štandardnými plechmi je náš XL plech na pečenie o 20 %
väčší

•

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, vrchný a spodný ohrev

•

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

•

Vysokolesknúca povrchová vrstva,
ľahko čistiteľná

•

Ľahko čistiteľné dvierka rúry•
Odoberateľné vrchné vyhrevné teleso
pre ľahké čistenie

•

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•
Čištění rúry : Hladký smalt pre snadné čistenie•
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 : Čierna•
Energetická trieda : A•
Funkcie rúry : Turbo gril, Dolný ohrev, Tradičné pečenie,
Rozmrazovanie, Rýchly gril, Gril, Svetlo, Pečenie pizze,
Teplovzdušné pečenie

•

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) : 33.5•
Čiarový kód EAN : 7332543503209•

Popis výrobku
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