
CKB56480BM Voľne stojaci sporák

SteamBake. Tajomstvo lepšieho pečenia

Rúra SteamBake umožňuje vytvoriť si doma výsledky ako z pekárne stlačením
tlačidla. Vlhkosť umožní úplné zdvihnutie cesta a vytvorenie mäkkej striedky s
bohatou, lesklou kôrkou. A vyskúšajte to na úžasné pečené kura alebo ryby so
šupinami.

Zapáľte. Osmažte. Podávajte. Rýchle pečenie s plynom

Očakávajte rýchle výsledky s plynovým varným panelom na voľne stojacom
sporáku. Poskytuje výkonný, rýchlo reagujúci ohrev. Takže hrnce a panvice sú
pripravené na varenie ihneď po zapálení plameňa. To znamená menej čakania
a viac sústredenia na zdokonalenie príchutí.
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Ďalšie benefity
Čierny smalt je odolný povrch sporáka, ktorý sa ľahko čistí.•

Prehľad o stave pečenia•

Funkcia AirFry ponúka zdravý spôsob, ako získať konzistenciu vyprážaného
jedla.

•

Špecifikácia

Typ varného panela: plynový•
Varná zóna vľavo vpredu: rýchly horák
, 3000W/102mm

•

Varná zóna vľavo vzadu: pomocný
horák , 1030W/55mm

•

Varná zóna vpravo vpredu: stredne
rýchla plynová , 2000W/71mm

•

Varná zóna vpravo vzadu: stredne
rýchla plynová , 2000W/71mm

•

Typ rúry: elektrická•
Funkcie rúry: spodný ohrev, 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

•

Čistenie rúry: čierny smalt•
Jednoduché čistenie dvierok rúry•
Zadný vývod pár•
Zásuvka na odloženie kuchynského
riadu

•

VxŠxH (mm): 855 x 500 x 600•

Technická špecifikácia

Dizajn : Design•
Farba : antikorová•
Farba : Nehrdzavejúca oceľ•
Dizajn : Mastery Range•
Typ ohrevu : plynový•
Značka : AEG•
Model : CKB56480BM•
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 : para, ukazovateľ termostatu•
Maximálna výška : s otvoreným vekom•
Funkcie rúry : spodný ohrev, 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

•

Typ rukoväte : kovová•
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 pevný•
Energia : Energia•
Energetická trieda : A•
Typ vrchnej rúry : Fan-Forced convection•
Celkový elektrický príkon (W) : 2506.1•
Ľavá predná zóna - výkon/priemer : 3000W/102mm•
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer : 1030W/55mm•
Pravá predná zóna - výkon/priemer : 2000W/71mm•
Pravá zadná zóna - výkon/priemer : 2000W/71mm•
Požadované istenie (A) : 16•
Napätie (V) : 230•

Popis výrobku
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