
Praktický časovač pre maximálne pohodlie
Tento sporák je vybavený praktickým elektronickým časovačom, ktorý vás 
zvukovým signálom upozorní, že uplynul nastavený čas pečenia.

Sušte ovocie, zeleninu aj hríby
S funkciou sušenia pri nízkej teplote od 50 do 100 °C si ovocie, zelenina alebo 
hríby zachovajú mäkkú konzistenciu a maximum chuti, takže zostanú dlho 
lahodné a výživné.

Najchutnejšia kôrka s funkciou SteamBake
Tento sporák je okrem všetkých štandardných funkcií 
vybavený aj funkciou SteamBake, ktorá pomocou pary 
napečie chutné domáce pečivo a chlieb s lesklou a 
chrumkavejšou kôrkou a mäkkou, vláčnou striedkou.

Zavárajte jednoducho s pomocou pary
Para vám pomôže uchovať v pokrmoch dôležité živiny. 
Zavarte si obľúbené ovocie a zeleninu, aby ste si ich 
mohli vychutnávať po celý rok.

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.

Funkcia PlusSteam – pre ešte lepšie pečenie
Funkcia 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. 

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panela: plynový
• Varná zóna vľavo vpredu: Multicrown Burner, 4000W/121mm
• Varná zóna vľavo vzadu: pomocný horák, 1000W/54mm
• Varná zóna vpravo vpredu: stredne rýchla plynová, 2000W/70mm
• Varná zóna vpravo vzadu: stredne rýchla plynová, 2000W/70mm
• 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: katalytický
• Rúra s teleskopickými výsuvmi
• Jednoduché čistenie dvierok rúry
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Dizajn Design

Farba antikorová s úpravou proti odtlačkom 
prstov

Farba Nerezová oceľ s úpravou proti 
odtlačkom

Dizajn Electrolux 100
Typ ohrevu plynový
Značka Electrolux
Model LKK664200X
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 antikorový
Vnútorný objem (l) 58
Čištění rúry katalytický
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 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 4000W/121mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 1000W/54mm
Pravá predná zóna - výkon/priemer 2000W/70mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 2000W/70mm
Požadované istenie (A) 16
Napätie (V) 230
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Šírka (mm) 600
Hĺbka (mm) 600
Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543767595
Kód produktu 943 005 318
Farba Stainless steel with antifingerprint

Technická špecifikácia
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