
LKR540100W Voľne stojaci sporák

Sálavá varná doska – alternatíva k vareniu na plyne

Sálavá varná doska je rýchla alternatíva k plynu, ktorá sa jednoducho čistí.
Keramické zóny sa ohrievajú rýchlo a presne a vďaka tomu umožňujú varenie
bez paniky.

Rovnomerné pečenie na viacerých úrovniach

S týmto sporákom môžete variť na 2 úrovniach naraz.
Prídavná topna špirála zaisťuje rovnomerné pečenie
všetkých jedál. Vo všetkých priestoroch rúry

Rýchle zahrievanie s keramickou doskou

S keramickou varnou doskou si jedlo rýchlo a
efektívne zohrejete. Hladký sklenený povrch sa dá v
prípade potreby ľahko utrieť.

Ďalšie benefity
Ventilátorový systém rúry umožní pečenie väčšieho množstva jedla súčasne•

Veľká zásuvka je dokonalým miestom na uloženie kuchynských pomôcok•

Načasujte prípravu jedla, abyste dosiahli najlepšiu chuť•

Špecifikácia

Typ varného panela: sklokeramický•
Varná zóna vľavo vpredu: kruhové
teleso , 1700W/180mm

•

Varná zóna vľavo vzadu: topné teleso ,
1200W/140mm

•

Varná zóna vpravo vpredu: topné
teleso , 1200W/140mm

•

Varná zóna vpravo vzadu: topné teleso
, 1700W/180mm

•

Typ rúry: elektrická•
Funkcie rúry: ventilátor + vrchný ohrev,
gril, kruhové teleso + ventilátor, vrchný
a spodný ohrev, spodný ohrev,
ventilátor

•

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

•

VxŠxH (mm): 858 x 500 x 600•

Technická špecifikácia

Dizajn : Design•
Farba : biela•
Farba : Biela•
Dizajn : Electrolux 100•
Typ ohrevu : sklokeramický•
Značka : Electrolux•
Model : LKR540100W•
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) : 54•
Čištění rúry : čierny smalt•
Ukazovatele : varný panel, ukazovateľ termostatu•
Maximálna výška : bez veka•
Funkcie rúry : ventilátor + vrchný ohrev, gril, kruhové teleso +
ventilátor, vrchný a spodný ohrev, spodný ohrev, ventilátor

•

Typ rukoväte : plastová, rovná•
Vybavenie rúry - rošty : 1 chrómovaný rošt•
Vybavenie rúry - plechy : 2 smaltované plechy na pečenie•
Gril : elektrický pevný•
Energia : Energia•
Energetická trieda : A•
Typ vrchnej rúry : Fan-Forced convection•
Celkový elektrický príkon (W) : 7845•
Ľavá predná zóna - výkon/priemer : 1700W/180mm•
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer : 1200W/140mm•
Pravá predná zóna - výkon/priemer : 1200W/140mm•
Pravá zadná zóna - výkon/priemer : 1700W/180mm•
Požadované istenie (A) : 2x40, 3X32, 3x25, 4x16•
Napätie (V) : 230•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Šírka (mm) : 500•
Hĺbka (mm) : 600•
Ostatné : Ostatné•

Popis výrobku
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