
EKK51350OW Volně stojící sporák

Kompletní koordinace vaření s asistencí časovače

Využijte tento časovač při koordinaci vašeho vaření.
Stačí nastavit délku přípravy jídla a trouba vás
upozorní, když je jídlo hotovo.

Skleněná dvířka, která se jednoduše čistí

Dvířka je možné zcela vyjmout a demontovat jednotlivé skleněné panely pro
rychlé a důkladné vyčistění z obou stran.

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.

Další benefity
Více praktického úložného prostoru na příslušenství•

Odnímatelná dvířka zkrátí čas strávený čištěním trouby•

Nový ultrahladký design dvířek trouby pro snadné čištění•

Specifikace

Typ varné desky: Plynový•
Typ víka: v barvě, ocelový plech•
Levá přední varná zóna: velký hořák ,
3000W/102mm

•

Levá zadní varná zóna: malý hořák ,
1000W/55mm

•

Pravá přední varná zóna: střední hořák
, 2000W/71mm

•

Pravá zadní varná zóna: střední hořák ,
2000W/71mm

•

Typ trouby: Elektrická•
Čištění trouby: Černý smalt•
Jednoduše čistitelné dveře•
Odvod par v zadní části sporáku•
Elektronické zapalování otočením
ovládacího knoflíku

•

Plynové varné zóny ochráněny
termopojistkou

•

Zásuvka pro skladování plechů•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 855
x 500 x 600

•

Technické specifikace

Systém tepelné úpravy : Multifunkční•
Rozměry (mm) : 855x500x600•
Třída energetické účinnosti : A•
Typ ohřevu : Plynový•
Max. příkon (W) : 1845.6•
Barva : Bílá•
Napájecí napětí (V) : 230•
Čištění trouby : Černý smalt•
Délka kabelu (m) : 1.5•
Požad. jištění (A) : 2x10•
Plocha největšího plechu (cm²) : 1164•
Vnitřní objem (l) : 54•
Spotřeba energie se standardním zatížením (kWh/cyklus) : 0.84•
Spotřeba energie se standardním zatížením, režim s ventilátorem
(kWh/cyklus) : 0.74

•

Instalace : Volně stojící•
Funkce trouby : Ventilátor + horní ohřev, Gril, vrchní ohřev, Horní
+ spodní ohřev, Horní + spodní ohřev + ventilátor

•

Gril : elektrický pevně ukotvený•
Pravá přední zóna - výkon/průměr : 2000W/71mm•
Pravá zadní zóna - výkon/průměr : 2000W/71mm•
Levá přední zóna - výkon/průměr : 3000W/102mm•
Levá zadní zóna - výkon/průměr : 1000W/55mm•
Výbava trouby - plechy : 2 koláčové smaltované plechy na pečení•
Výbava trouby - rošty : 1 chromovaný otočný rošt•
Výsuvy ve výbavě : Vlisované kolejnice•
Produktové číslo pro partnery : All Open•
EAN kód produktu : 7332543343423•

Popis výrobku

Sporák 50 cm - plynový,
multifunkční elektrická
trouba, 5 funkcí,
85x50x60cm, objem 56
l, minutka, en.tř.A, bílý


