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Umenie chuti

Varenie je umením a vy ste umelcom. S novou kolekciou Rococo od
spoločnosti Electrolux sme skombinovali klasický oslnivý dizajn so skvelou
chuťou. Konečne budete mať spotrebiče ladiace s chuťami, ktoré vytvárate. Od
pečeného mäsa po fondány z čokolády, kolekcia Rococo od spoločnosti
Electrolux umožňuje kombináciu chute a skvelého výzoru. Vaša kuchyňa,

Samočistiaca rúra vám ušetrí prácu

Funkcia katalytického čistenia pomáha predchádzať tvorbe nečistôt a mastnoty
v rúre. Táto samočistiaca technológia automaticky začne pracovať, keď teplota
rúry dosiahne 250 °C. Odstráni akékoľvek stopy zvyškov po varení, vďaka
čomu je čistenie hračkou.

Využite každý centimeter vnútorného priestoru –
všetko sa upečie rovnomerne
Ohrevný systém UltraFanPlus s výnimočne veľkým
ventilátorom a dizajnom vzduchovodov zaručí, že sa
celé jedlo rovnomerne prepečie bez ohľadu na jeho
polohu v rúre.

Ďalšie benefity

Odoberateľné dvierka a sklenený panel na jednoduché čistenie•

Špeciálne nastavenie pizza zaručí chrumkavý spodok a chutný povrch pizze•

Špecifikácia

Zabudovateľná rúra•
Multifunkčná rúra s kruhovým
vyhrevným telesom

•

Funkcie pečenia: spodný ohrev, gril,
Grill + top + fan, osvetlenie, kruhové
teleso + ventilátor, vrchný a spodný
ohrev, ventilátor + gril, ventilátor + gril +
spodný ohrev, vrchný ohrev a gril

•

Rúra s 3 pečúcimi úrovniami•
Prehľad funkcií rúry: akustický signál,
ukončenie programu, minútka

•

Halogénové osvetlenie rúry•
Katalytický vždyčistý povrch rúry•
Ľahko čistiteľné dvierka rúry•
Odoberateľné vrchné vyhrevné teleso
pre ľahké čistenie

•

Pohyblivé ohrevné teleso pre ľahšie
čistenie

•

Chladiaci ventilátor•
Dodávané plechy v príslušenstve: 1
smaltovaný plech na pečenie, 1 plech
na zachytávanie mastnoty šedý smalt

•

Mriežka dodávaná s rúrou: 1 drôtená
chrómovaná mriežka

•

Rozmery VxŠxH (mm): 594 x 594 x
568

•

Rozmery pre zabudovanie VxŠxH
(mm): 600 x 560 x 550

•

Technická špecifikácia

Typ výrobku : Zabudovateľná elektrická rúra•
Systém tepelnej úpravy : Ventilátor + kruhové ohrevné teleso•
Čištění rúry : katalytický•
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm) : 600x560x550•
Vnútorný objem (l) : 72•
Rozmery (mm) : 594x594x568•
Celkový elektrický príkon (W) : 2780•
Napätie (V) : 220-240•
Dľžka prívodného kábla (m) : 1.6•
Farba : Čierna•
Energetická trieda : A•
Funkcie rúry : Dolný ohrev, Tradičné pečenie, Rýchly gril, Gril,
Svetlo, Vlhký horúci vzduch, Pečenie pizze, Teplovzdušné
pečenie, Turbo gril

•

Elektronické funkcie : akustický signál, ukončenie programu,
minútka

•

Hlučnosť (db(A)) : 43•
Plocha nejväčšieho plechu (cm2) : 1424•
Vybavenie rúry - rošty : 1 drôtená chrómovaná mriežka•
Vybavenie rúry - plechy : 1 smaltovaný plech na pečenie, 1 plech
na zachytávanie mastnoty šedý smalt

•

Čistá hmotnosť (kg) : 32•
Čiarový kód EAN : 7332543626380•

Popis výrobku
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