
EKI6451AOX Volně stojící sporák

Vítejte ve světě profesionálních kuchařských
technologií
Vařte jako profesionálové – právě s tímto volně
stojícím sporákem s indukční technologií. Potěší
inteligentními funkcemi, např. přesným ovládáním
tepelného nastavení, které profesionální šéfkuchaři
milují.

Zajistěte, aby každé sousto chutnalo skvěle

Díky multifunkční troubě tohoto sporáku budou
všechna jídla chutnat skvěle. A díky rovnoměrnému
rozptylu tepla bude i každé sousto stejně chutné.

Sametově hladké zavírání: dvířka, která se vždy
šetrně zavřou
Dvířka se u této trouby vždy zavírají hladce a tiše díky
funkci sametově hladkého zavírání – to je ideální,
když spěcháte a jednoduše nemáte čas na opatrné
zavírání trouby.

Další benefity
Teleskopické jezdce umožňují snadný přístup k troubě•

Odnímatelná dvířka a skleněné panely pro snadné čištění•

Extra velké plechy na pečení, díky kterým připravíte více jídel najednou•

Specifikace

Typ varné desky: Indukční•
Levá přední varná zóna: Indukční ,
2300W/3600W/210mm

•

Levá zadní varná zóna: indukční ,
1400W/2500W/140mm

•

Pravá přední varná zóna: indukční ,
1800W/2800W/180mm

•

Pravá zadní varná zóna: Indukční ,
1800W/2800W/180mm

•

Počet indikátorů zbytkového tepla pro
varné zóny: 1

•

Typ trouby: Elektrická•
Funkce trouby: Ventilátor+spodní
ohřev, Fan + top (w/o Lamp), Gril +
horní ohřev, Gril + horní ohřev +
ventilátor, Kruhové těleso + spodní
ohřev + ventilátor, Kruhové těleso +
ventilátor, Horní + spodní ohřev

•

Dotykové ovládání•
Čištění trouby: Černý smalt•
Odvod par v zadní části sporáku•
Chladící ventilátor ovládacího panelu•
Nastavitelná výška•
Zásuvka pro skladování plechů•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 850
x 596 x 600

•

Technické specifikace

Systém tepelné úpravy : Ventilátor + kruhové topné těleso•
Rozměry (mm) : 847-867x596x600•
Třída energetické účinnosti : A•
Typ ohřevu : Indukční•
Max. příkon (W) : 10900•
Barva : Nerez•
Napájecí napětí (V) : 230•
Čištění trouby : Černý smalt•
Požad. jištění (A) : 3x16•
Plocha největšího plechu (cm²) : 1424•
Vnitřní objem (l) : 73•
Spotřeba energie se standardním zatížením (kWh/cyklus) : 0.95•
Spotřeba energie se standardním zatížením, režim s ventilátorem
(kWh/cyklus) : 0.82

•

Instalace : Volně stojící•
Funkce trouby : Ventilátor+spodní ohřev, Fan + top (w/o Lamp),
Gril + horní ohřev, Gril + horní ohřev + ventilátor, Kruhové těleso
+ spodní ohřev + ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor, Horní +
spodní ohřev

•

Gril : elektrický pevně ukotvený•
Pravá přední zóna - výkon/průměr : 1800W/2800W/180mm•
Pravá zadní zóna - výkon/průměr : 1800W/2800W/180mm•
Levá přední zóna - výkon/průměr : 2300W/3600W/210mm•
Levá zadní zóna - výkon/průměr : 1400W/2500W/140mm•
Výbava trouby - plechy : 1 kombinovaný plech černý smalt•
Výbava trouby - rošty : 1 bežný rošt chromovaný•
Výsuvy ve výbavě : Chromované, Kolejnice pro rošt se stopkou•
Produktové číslo pro partnery : All Open•
EAN kód produktu : 7332543645862•

Popis výrobku
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