
Sloboda variť toľko, koľko chcete
Naše plechy na pečenie sú navrhnuté tak, aby vám poskytli maximálny 
priestor vo vnútri. Vďaka tomuto voľnému priestoru môžete pripravovať 
niekoľko jedál alebo veľké dávky jedla naraz.

Tiché a hladké zatváranie: dvere, ktoré sa vždy jemne zatvárajú
Dvierka na tejto rúre sa vždy zatvoria jemne a tichučko vďaka SoftClosing - 
ideálne, keď sa ponáhľate a jednoducho nemáte čas zatvoriť rúru opatrne.

Lepší prístup k pokrmom vďaka teleskopickým 
výsuvom
eleskopické výsuvy v tomto sporáku uľahčujú prípravu 
jedál. Môžete pohodlne vytiahnuť rošty a mať lepší 
prístup ku všetkému vo vnútri. Bezpečné uzamykanie 
zabraňuje ich prevráteniu alebo vypadneniu. To vám dá 
obe ruky volné na pečenie a korenenie.  

Rovnomerne uvarené jedlo
Vďaka ohrevu s ventilátorom sa v rúre dosahuje lepšia 
distribúcia tepla, preto budú jedlá pripravené 
rovnomerne a dokonale.

Chrumkavé a zdravšie jedlá s AirFry
Doprajte si dokonalé chrumkavé hranolčeky alebo 
chutnú zeleninu upečenú s menším množstvom oleja s 
pomocou špeciálnej funkcie na plechu AirFry. 
Perforovaný plech umožňuje horúcemu vzduchu vo 
vnútri rúry neobmedzene cirkulovať, takže sa jedlo 
pečie zo všetkých strán.

Nechajte svoju varnú desku pracovať.
Zjednodušte si vaření s Hob2Hood. Varná deska, která okamžitě reaguje. 
Automaticky zapne světlo a ovládá nastavení ventilátoru vaší digestoře a vy se 
tak můžete více soustředit na přípravu chutných pokrmů

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panela: Indukčný
• Varná zóna vľavo vpredu: indukčná, 2300W/3600W/210mm
• Varná zóna vľavo vzadu: indukčná, 1400W/2500W/140mm
• Varná zóna vpravo vpredu: indukčná, 1800W/2800W/180mm
• Varná zóna vpravo vzadu: indukčná, 1800W/2800W/180mm
• Typ rúry: elektrická
• Funkcie rúry: ventilátor + spodný ohrev, Fan + top (w/o Lamp), gril + vrchný 
ohrev, Grill + top + fan, kruhové teleso + spodný ohrev + ventilátor, kruhové 
teleso + ventilátor, vrchný a spodný ohrev
• Dotykové ovládanie
• Čistenie rúry: Čierny smalt
• Zadný vývod pár
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Systém tepelnej úpravy Ventilátor + kruhové ohrevné teleso
Rozmery (mm) 847-867x596x600
Energetická trieda A
Typ ohrevu Indukčný
Celkový elektrický príkon (W) 10900
Farba Nerezová oceľ
Napätie (V) 230
Čistenie rúry Čierny smalt
Požadované istenie (A) 3x16
Plocha nejväčšieho plechu (cm2) 1424
Vnútorný objem (l) 73
Spotreba energie potrebnej pri 
štandardizovanej náplni (kWh/cyklus) 0.95

Spotreba energie pro štandardnej 
náplni, režim s ventilátorom 
(kWh/cyklus)

0.82

Skupina voľne stojaci

Funkcie rúry

ventilátor + spodný ohrev, Fan + top 
(w/o Lamp), gril + vrchný ohrev, Grill + 

top + fan, kruhové teleso + spodný 
ohrev + ventilátor, kruhové teleso + 

ventilátor, vrchný a spodný ohrev
Gril elektrický pevný
Pravá predná zóna - výkon/priemer 1800W/2800W/180mm

Pravá zadná zóna - výkon/priemer 1800W/2800W/180mm
Ľavá predná zóna - výkon/priemer 2300W/3600W/210mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 1400W/2500W/140mm

Vybavenie rúry - plechy 1 AirFry tray, 1 kombinovaný 
smaltovaný plech na pečenie

Vybavenie rúry - rošty 1 drôtená chrómovaná mriežka

Výsuvné koľajnice Chromed, koľajnice pre rošt so 
stopkou

Čiarový kód EAN 7332543762910
Odporúčaná predajná cena 599.00

Technická špecifikácia
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