
CIB6645ABM Voľne stojaci sporák

Odsávač pár s bezdotykovým ovládaním. Pracuje za vás

Získajte ďalšiu pomoc v kuchyni vďaka Hob2Hood. Varná doska s okamžitou
reakciou sa zapne automaticky a reguluje funkcie osvetlenia a ventilátora
vášho digestora, čo vám umožní sústrediť sa na to najdôležitejšie, na vaše
varenie.

Hob2Hood® - zamerajte sa len na varenie

Vďaka funkcii Hob2Hood® komunikuje odsávač pár s
varným panelom. Na začiatku varenia automaticky
zapne a rozsvieti odsávač pár a tiež nastaví
odsávanie podľa intenzity vášho varenia. Odsávač pár
je možné ovládať aj manuálne.

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

Ďalšie benefity
Doprajte si chuť vyprážaných pokrmov bez pridaného oleja s AirFry.•

Výsuvné lišty OptiFlex™ umožňujú variabilnejšie používanie priestoru rúry•

SoftClosing technológia pre jemné a tiché zatváranie dverí•

Špecifikácia

Typ varného panela: plne indukčný•
Varná zóna vľavo vpredu: indukčná ,
2300/3600W/210mm

•

Varná zóna vľavo vzadu: indukčná ,
1400/2500W/140mm

•

Varná zóna vpravo vpredu: indukčná ,
1800/2800W/180mm

•

Varná zóna vpravo vzadu: indukčná ,
1800/2800W/180mm

•

Typ rúry: elektrická•
Funkcie rúry: Fan + top (w/o Lamp), gril
+ vrchný ohrev, Grill + top + fan,
kruhové teleso + spodný ohrev +
ventilátor, kruhové teleso + ventilátor,
Ring + fan + evaporator, vrchný a
spodný ohrev

•

Otočné zatlačiteľné ovládacie gombíky•
Čistenie rúry: čierny smalt•
Zadný vývod pár•
Chladiaci ventilátor•
Nastaviteľná výška•
Zásuvka na odloženie kuchynského
riadu

•

VxŠxH (mm): 850 x 596 x 600•

Technická špecifikácia

Dizajn : Design•
Farba : antikorová•
Farba : Nehrdzavejúca oceľ•
Dizajn : Mastery Range•
Typ ohrevu : plne indukčný•
Značka : AEG•
Model : CIB6645ABM•
Druh výrobku : Sporák•
Inštalácia : Voľne stojaci spotrebič•
Systém tepelnej úpravy : Ventilátor + kruhové ohrevné teleso•
Povrchová teplota dvierok (°C) : 55•
Materiál dverí : trojité sklo•
Materiál ovl. panelu : Metal Frame with Glass Inlay•
Vnútorný objem (l) : 73•
Čištění rúry : čierny smalt•
Ukazovatele : ukazovateľ termostatu•
Maximálna výška : bez veka•
Funkcie rúry : Fan + top (w/o Lamp), gril + vrchný ohrev, Grill +
top + fan, kruhové teleso + spodný ohrev + ventilátor, kruhové
teleso + ventilátor, Ring + fan + evaporator, vrchný a spodný
ohrev

•

Typ rukoväte : kovová•
Vybavenie rúry - rošty : 1 drôtená vysoká 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 : 2300/3600W/210mm•
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer : 1400/2500W/140mm•
Pravá predná zóna - výkon/priemer : 1800/2800W/180mm•
Pravá zadná zóna - výkon/priemer : 1800/2800W/180mm•
Požadované istenie (A) : 3x16•
Napätie (V) : 230•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•

Popis výrobku
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