
EZF5C50X Vestavná trouba

Vaše pokrmy budou rovnoměrně propečené a
lahodné
S troubou 600 SurroundCook® bude vše rovnoměrně
propečeno, od kuřecí pečínky s křupavou kůrkou po
nadýchané pusinky. Konstantní teplotu uvnitř celé
trouby zajišťuje ventilátor, který rozhání teplý vzduch
do všech koutů. Proto už nemusíte otáčet plechy

Perfektní propečení v každé úrovni

Díky dodatečnému kruhovému topnému tělesu
můžete péct až ve dvou úrovních najednou a vše
bude rovnoměrně propečené. Oceníte nejen u
vánočního cukroví, ale i při přípravě pohoštění na
různé oslavy a rodinné sešlosti.

Katalytické čištění pro snadnou údržbu vaší
trouby
Díky naší technologii katalytického čištění můžete říci
sbohem nánosům mastnoty a zbytků.Tato samočisticí
technologie se automaticky spustí, když teplota v
troubě dosáhne 250 °C. Čištění vaší trouby je nyní
snadné.

Další benefity
Nastavte přesný čas přípravy pomocí LED displeje.•

Náš časový LED displej navrhuje teploty podle zvolených pečicích funkcí.•

Náš gril připraví potraviny dokonale dokřupava, pokaždé.•

Specifikace

Vestavná trouba•
Topné kruhové těleso, podporující
multifunkci trouby

•

Funkce trouby: Spodní ohřev,
Ventilátor + světlo, Ventilátor + horní
ohřev + spodní ohřev + gril, Gril, Gril +
horní ohřev, Gril + horní ohřev +
ventilátor, světlo, Kruhové těleso +
ventilátor, Horní + spodní ohřev

•

Možnost pečení na 2 úrovních
najednou

•

Zasunovací ovladače•
Možnost elektronického nastavení
trouby:

•

Čištění: katalytické•
Snadno omyvatelné dveře•
Chladící ventilátor•
 1 smaltovaný plech na pečení koláčů,
1 černý smaltovaný plech na
zachytávání mastnoty

•

1 bežný rošt chromovaný•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 590
x 594 x 560

•

Vestavné rozměry (mm): 593 x 560 x
550

•

Energetická třída:•
Vnitřní objem (l): 57•
Trouba je vybavena teleskopickými
výstupy TR1L

•

Technické specifikace

Typ výrobku : Vestavná pečící trouba•
Systém tepelné úpravy : Ventilátor + kruhové topné těleso•
Čištění trouby : Katalytický povrch•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 593x560x550•
Vnitřní objem (l) : 57•
Rozměry (mm) : 590x594x560•
Max. příkon (W) : 2500•
Požad. jištění (A) : 13•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Délka kabelu (m) : 1.1•
Barva : Nerez•
Třída energetické účinnosti : A•
Funkce trouby : Spodní ohřev, Tradiční pečení, Rozmrazování,
Rychlý gril, Vlhké horkovzdušné pečení, Pravé horkovzdušné
pečení, Gril

•

Elektronické funkce : akustický signál, trvání, konec, minutka, čas•
Hlučnost (dB) : 47•
Plocha největšího plechu (cm²) : 1130•
Výbava trouby - rošty : 1 bežný rošt chromovaný•
Výbava trouby - plechy : 1 smaltovaný plech na pečení koláčů, 1
černý smaltovaný plech na zachytávání mastnoty

•

Čistá hmotnost (kg) : 29.6•
EAN kód produktu : 7332543672233•
Produktové číslo pro partnery : ER•

Popis výrobku
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