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Piekarnik Freggia OESF68W Szybka
wysyłka! Użyj Kodu FREG 8 !
Cena

1 360,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

OESF68W

Kod producenta

OESF68W

Opis produktu
Elektroniczny wyświetlacz ze sterowaniem dotykowym
Nowoczesny wyświetlacz elektroniczny pokazuje aktualny czas, wybrany program pieczenia, posiada duże możliwości
programowania piekarnika. Dotykowy interfejs jest wygodną alternatywą dla tradycyjnych pokręteł i ułatwia utrzymanie
urządzenia w czystości.
System czyszczenia katalitycznego
Piekarniki Freggia OESF68 są wyposażone w katalityczny system samoczyszczenia, który ułatwia utrzymanie w czystości
nawet w najbardziej niedostępnych miejscach. Czyszczenie katalityczne to najnowocześniejsza technologia o wysokiej
wydajności. 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.
Jednopoziomowe szyny teleskopowe
Teleskopowe szyny znacznie ułatwiają pracę piekarnika, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu. Specjalne prowadnice
umożliwiają łatwe i bezpieczne wysunięcie patelni z piekarnika. Blacha całkowicie się wysuwa na zewnątrz.
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
Piekarniki Freggia posiadają drzwi ze zdejmowaną szybą wewnętrzną. Specjalny bezpieczny zawias ułatwia zdejmowanie drzwi
w razie potrzeby. Zastosowanie specjalnego szkła Termal Reflector gwarantuje niską temperaturę na szybie zewnętrznej w
dowolnym trybie gotowania.
Wyposażenie piekarnika
Wszystkie piekarniki Freggia są wyposażone w dwie blachy do pieczenia, jeden lub dwa ruszty i, w zależności od modelu,
mogą być wyposażone w rożen.
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.
Rozszerzona gwarancja
Freggia zapewnia 2-letnią pełną gwarancję na wszystkie piekarniki, a także dożywotnią gwarancję na katalityczny system
samoczyszczenia. Jesteśmy pewni jakości naszych produktów.
Wyprodukowano w Turcji.

Typ: elektryczny
Linia: Moderno
Kolor: biały
Grill: elektryczny
Typ pokręteł: Moderno
Pokrętła push/pull: Tak
Liczba szyb w drzwiach piekarnika: 3
Wymuszona konwekcja (termoobieg): Tak
Prowadnice teleskopowe: tak
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Drabinki boczne: Tak
Tylny panel katalityczny: Tak
Boczne panele katalityczne: tak
Wewnętrzna pojemność netto, l: 60
Szerokość, mm: 595
Ciężar netto, kg: 36
Ciężar brutto, kg:: 38
Okres gwarancji: 2 lata

Dane techniczne
Typ: elektryczny
Linia: Moderno
Kolor: biały
Grill: elektryczny
Typ pokręteł: Moderno
Pokrętła push/pull: Tak
Typ materiału w panelu sterowania: szkło żaroodporne
Typ materiału w drzwiczkach: szkło żaroodporne
Uchwyt drzwi: metal
Oświetlenie: 1
TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA
Wentylator obwodowego chłodzenia: Tak
Zaawansowana izolacja termiczna: Tak
Liczba szyb w drzwiach piekarnika: 3
Bezpieczne zawiasy: Tak
ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE PIECZENIA
Wymuszona konwekcja (termoobieg): Tak
Program "true fan": Tak
Podwójny grill: 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: tak
Uchwyty boczne do transportu: Rekomendacje dotyczące pieczenia na wewnętrznej szybie drzwiczek: PROGRAMY PIECZENIA I FUNKCJE
Wentylator z tylną grzałką (true fan): Tak
Podwójny grill: Tak
Turbo grill: Tak
Grill: Tak
Pieczenie z termoobiegiem: Tak
Powolne pieczenie: Tak
Pieczenie konwencjonalne: Tak
Podpiekanie: Tak
Zarumienianie: Tak
AKCESORIA
Blacha emaliowana: 2
Ruszt: 1
DANE ELEKTRYCZNE
Klasa energetyczna: A
Maksymalny pobór mocy, W: 2400
Górna grzałka, W: 1200
Grill, W: 1200-2400
Dolna grzałka, W: 1200
Oświetlenie, W: 15-25
Napięcie, V: 220-240
Częstotliwość, Hz: 50-60
Natężenie, A: 9
WYMIARY WEWNĘTRZNE
Wewnętrzna pojemność netto, l: 60
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WYMIARY ZEWNĘTRZNE I WAGA
Szerokość, mm: 595
Wysokość, mm: 595
Głębokość, mm: 565
Ciężar netto, kg: 36
Ciężar brutto, kg:: 38
Szerokość, сm: 60
Okres gwarancji: 2 lata
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