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Piekarnik Freggia OERD67AN
ANTRACYTOWY Szybka wysyłka! Użyj
Kodu FREG 8 !
Cena

1 829,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

OERD67AN

Kod producenta

OERD67AN

Opis produktu
Zegar analogowy z funkcją wyłączania
Zegar analogowy, stosowany w piekarnikach serii Classico, dzięki któremu można zaprogramować czas pieczenia. Po upływie
tego czasu urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy i wyłącza się automatycznie.
System katalitycznego czyszczenia
Wszystkie piekarniki Freggia wyposażone są w samoczyszczący się, tylny panel katalityczny ułatwiający utrzymanie w
czystości nawet najbardziej niedostępnych miejsc. Niektóre modele wyposażone są także w boczne panele katalityczne lub
mogą być w nie wyposażone na życzenie użytkownika. Czyszczenie katalityczne to nowoczesna, wysokiej klasy technologia,
która pomaga w utrzymaniu piekarnika w czystości. Zanieczyszczenia powstałe na panelu katalitycznym w warunkach
wysokiej temperatury (200° C i więcej) rozkładają się, po czym mogą być łatwo usunięte z ochłodzonej powierzchni. Panele
katalityczne nie wymagają szczególnej ostrożności podczas użytkowania urządzenia.
Drabinki boczne
Drabinki boczne ułatwiają wkładanie i wyjmowanie rusztu i blach z piekarnika. Drabinki boczne można łatwo zdejmować.
Można też myć je w zmywarce.
Drzwi z wyjmowanymi szybami i rekomendacje dotyczące pieczenia
W piekarnikach do zabudowy Freggia montowane są zdejmowane drzwi z wyjmowaną szybą wewnętrzną. W modelach serii
Primo i Compatto montowane są drzwi typu TTV, a w pozostałych Cool door.
Wzbogacone wyposażenie
Wszystkie piekarniki Freggia wyposażone są w dwie blachy, jeden lub dwa ruszty, a także w zależności od modelu mogą
zawierać w komplecie specjalny ruszt do grilla.
Powiększone wnętrze
Piekarniki Freggia posiadają powiększoną objętość wnętrza, co daje możliwość korzystania z większej ilości blach i pieczenia
większej ilości produktów. W odróżnieniu od licznych producentów podajemy nie ogólną, ale użyteczną objętość piekarnika
pomniejszoną o przestrzeń, którą zajmuje grill i górna grzałka.
2-letnia gwarancja
Firma Fredzha Sp. z o.o. udziela pełnej, 2-letniej gwarancji na wszystkie modele piekarników. Jesteśmy pewni jakości naszych
wyrobów.
Wyprodukowano we Włoszech
Wzornictwo i jakość włoskich producentów są standardem na rynku urządzeń gospodarstwa domowego.

Typ: elektryczny
Linia: Classico
Kolor: antracytowy
Grill: elektryczny
Ilość funkcji: 7
Typ pokręteł: Classico
Liczba szyb w drzwiach piekarnika: 2
Wymuszona konwekcja (termoobieg): Tak
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Prowadnice teleskopowe: tak
Drabinki boczne: Tak
Tylny panel katalityczny: Tak
Boczne panele katalityczne: opcja*
Wewnętrzna pojemność netto, l: 67
Szerokość, mm: 595
Ciężar netto, kg: 36.8
Ciężar brutto, kg:: 39.5
Okres gwarancji:2 lata
Producent zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w wytworzonym przez siebie produkcie, jakie uzna za niezbędne lub
przydatne, w tym będące w interesie konsumentów, bez zmiany podstawowych funkcji i cech bezpieczeństwa produktu.

Dane techniczne
Typ: elektryczny
Linia: Classico
Kolor: antracytowy
Grill: elektryczny
Ilość funkcji:7 Typ pokręteł: Classico
Typ materiału w panelu sterowania: metal
Typ materiału w drzwiczkach: metal + szkło żaroodporne
Uchwyt drzwi: metal
Oświetlenie: 1
TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA
Wentylator obwodowego chłodzenia: Tak
Zaawansowana izolacja termiczna: Tak
Liczba szyb w drzwiach piekarnika: 2
Bezpieczne zawiasy: Tak
Ochrona przed przypadkowym uruchomieniem: Indykacja błędów: ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE PIECZENIA
Wymuszona konwekcja (termoobieg): Tak
Program "true fan": Wskaźnik temperatury na wyświetlaczu: Podwójny grill: Program "pizza": Program podgrzewania jedzenia: Tryb szybkiego nagrzewania: Tryb oszczędzania energii: Tryb półautomatyczny z funkcją programowania czasu trwania pieczenia: Tryb półautomatyczny z funkcją programowania czasu zakończenia pieczenia: Tak
Tryb automatyczny z funkcją programowania opóźnienia startu i zakończenia pieczenia: Tak
TECHNOLOGIE KOMFORTU
Automatyczna zapalarka gazu: Zdejmowane drzwiczki: Tak
Wyjmowana szyba wewnętrzna: Tak
Prowadnice teleskopowe: tak
Drabinki boczne: Tak
Emalia łatwoczyszcząca: Tak
System katalitycznego czyszczenia:Tak
Tylny panel katalityczny:Tak
Boczne panele katalityczne: opcja*
Uchwyty boczne do transportu: Tak
Rekomendacje dotyczące pieczenia na wewnętrznej szybie drzwiczek: Tak
PROGRAMY PIECZENIA I FUNKCJE
Program "pizza": Wentylator z tylną grzałką (true fan): Podwójny grill: Turbo grill: Tak
Grill: Grill + rożen: Pieczenie z termoobiegiem: Tak
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Powolne pieczenie: Tak
Pieczenie konwencjonalne: Tak
Podpiekanie: Tak
Podpiekanie + rożen: Zarumienianie: Program podgrzewanie w temperaturze 80°C: Rozmrażanie/suszenie: Oświetlenie: AKCESORIA
Blacha emaliowana: 2
Ruszt: 2
DANE ELEKTRYCZNE
Klasa energetyczna: A
Maksymalny pobór mocy, W: 2000
Górna grzałka, W: 800
Grill, W: 1800
Dolna grzałka, W: 1200
Oświetlenie, W: 25
Wentylator, W: 25
Wentylator obwodowego chłodzenia, W: 25
Napięcie, V: 220-230
Częstotliwość, Hz: 50-60
Natężenie, A: 9
WYMIARY WEWNĘTRZNE
Wewnętrzna pojemność netto, l:67
WYMIARY ZEWNĘTRZNE I WAGA
Szerokość, mm: 595
Wysokość, mm: 595
Głębokość, mm: 560
Ciężar netto, kg: 36.8
Ciężar brutto, kg:: 39.5
Miejsce produkcji: Włochy
Okres gwarancji:2 lata
Producent zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w wytworzonym przez siebie produkcie, jakie uzna za niezbędne lub
przydatne, w tym będące w interesie konsumentów, bez zmiany podstawowych funkcji i cech bezpieczeństwa produktu.
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