
ZCV550K1XA Volně stojící sporák

Poskytuje vám ty nejrychlejší možné výsledky!

Keramické varné zóny na této varné desce se ohřívají mnohem rychleji než
pevné plotýnky, což vám umožní ohřívat vodu a vařit jídla ještě rychleji.

Trouba a pizzerie v jednom!

Máte chuť na křupavou a chutnou pizzu? Volbou speciálního programu pro
přípravu pizzy dosáhnete výsledků jako v restauraci.

Další benefity
Multifunkční trouba je vybavena horním a dolním topným článkem, grilem a
ventilátorem

•

Odnímatelná dvířka a skleněné panely, které se snadno čistí•

Specifikace

Typ varné desky: Sklokeramická
sálavá

•

Levá přední varná zóna: Coil Radiant ,
1700W/180mm

•

Levá zadní varná zóna: Coil Radiant ,
1200W/140mm

•

Pravá přední varná zóna: Coil Radiant ,
1200W/140mm

•

Pravá zadní varná zóna: Coil Radiant ,
1700W/180mm

•

Počet indikátorů zbytkového tepla pro
varné zóny: 1

•

Typ trouby: Elektrická•
Čištění trouby: Černý smalt•
Teleskopické výjezdy•
Jednoduše čistitelné dveře•
Odvod par v zadní části sporáku•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 858
x 500 x 600

•

Technické specifikace

Systém tepelné úpravy : Multifunkční•
Rozměry (mm) : 858x500x600•
Třída energetické účinnosti : A•
Typ ohřevu desky : Sklokeramická sálavá•
Max. příkon (W) : 7645•
Barva : Nerez•
Napájecí napětí (V) : 230•
Čištění trouby : Černý smalt•
Požad. jištění (A) : 3x16•
Plocha největšího plechu (cm²) : 1120•
Vnitřní objem (l) : 57•
Spotřeba energie se standardním zatížením (kWh/cyklus) : 0.84•
Spotřeba energie se standardním zatížením, režim s ventilátorem
(kWh/cyklus) : 0.75

•

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

•

Gril : elektrický pevně ukotvený•
Pravá přední zóna - výkon/průměr : 1200W/140mm•
Pravá zadní zóna - výkon/průměr : 1700W/180mm•
Levá přední zóna - výkon/průměr : 1700W/180mm•
Levá zadní zóna - výkon/průměr : 1200W/140mm•
Výbava trouby - plechy : 1 hliníkový koláčový plech na pečení, 1
smaltovaný plech na pečení koláčů

•

Výbava trouby - rošty : 1 chromovaný otočný rošt•
Výsuvy ve výbavě : Kolejnice pro rošt•
Produktové číslo pro partnery : All Open•
EAN kód produktu : 7332543663026•

Popis výrobku


