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Piekarnik parowy Electrolux
EOB6220AOR Szybka Wysyłka !!!
Cena

3 099,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

EOB6220AOR

Kod producenta

EOB6220AOR

Opis produktu
Piekarnik SteamCrisp z linii Rococo - idealny do pieczenia chleba i ciast, kolor czarny.

Nowa linia Rococo
Projektując nową linię Electrolux Rococo, połączyliśmy barokową inspirację z nowoczesnymi technologiami. Dzięki temu
możesz mieć innowacyjne urządzenia, które będą pasować do klasycznej kuchni.

Piekarnik SteamCrisp - pieczenie z dodatkiem pary
Połączenie pary (25%) i gorącego powietrza gwarantuje, że potrawy będą soczyste w środku i cudownie chrupiące z wierzchu.
Polecane do pieczenia mięs, zapiekanek, pieczywa, ciast, a także odgrzewania potraw bez ryzyka wysuszenia.

Wentylator UltraFanPlus
Duży wentylator z systemem obiegu powietrza sprawia, że potrawy są pieczone równomiernie, niezależnie od tego, gdzie
zostaną umieszczone w piekarniku.

Pojemna komora XXL
Możliwość pieczenia na trzech poziomach jednocześnie, co sprawia, że przygotowanie dużego posiłku za jednym razem nie
stanowi problemu.

Łatwe czyszczenie drzwi
Konstrukcja drzwi piekarnika ułatwia utrzymanie ich w czystości. Szyby można z łatwością zdemontować, a jeśli to konieczne
całkowicie zdjąć drzwi piekarnika.
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Funkcja Pizza
Specjalna funkcja do pieczenia pizzy, która gwarantuje uzyskanie idealnie chrupiącego ciasta.

Dane techniczne
Dane techniczne

Piekarnik do zabudowy
Piekarnik wielofunkcyjny z funkcją piekarnika parowego
Wyświetlacz: analogowy
Funkcje: grzanie dolne, konwencjonalne/tradycyjne pieczenie, szybkie grillowanie, nawilżanie, pizza, termoobieg z
parą, termoobieg, grillowanie turbo
Typ drzwi/maks. temp. drzwi [K]: 2 szyby/40
Możliwość pieczenia na 3 poziomach jednocześnie
Blachy dołączone do piekarnika: 1 emaliowana blacha, 1 emaliowana brytfanna
Halogenowe oświetlenie piekarnika
Wentylator chłodzący: Wentylator chłodzący uruchamia się automatycznie po włączeniu urządzenia. Chłodzi
komponenty elektroniczne i części zewnętrzne.
Specyfikacja

Sposób czyszczenia: łatwa do czyszczenia emaila/przyczepiana
Zakres temperatur: 50°C-275°C
Poziom hałasu [dB] - górny piekarnik: 43
Pojemność użytkowa [l]: 72
Powierzchnia największej płyty grzewczej - górny piekarnik [cm2] : 1424
Instalacja

Instalacja: do zabudowy
Rodzaj wtyczki: Schuko
Waga netto [kg]: 30,8
Wysokość [mm]: 594
Szerokość [mm]: 594
Głębokość [mm]: 568
Zużycie energii

Całkowity pobór mocy [W]: 2780
Moc oświetlenia [W]: 40
Klasa efektywności energetycznej: A
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu [kW]: 0,93
Zużycie energii, wentylator [kWh/cykl]: 0,81
Funkcje

Etykieta PNC: 949 494 011
Funkcja Connectivity: nie
Interfejs: standardowy pasek
Wyposażenie: prowadnice TR1LV
Brytfanny dołączone do piekarnika: 1 emaliowana blacha, 1 emaliowana brytfanna
Rodzaj rusztu: 1, chromowany
Prowadnice: drabinki
Funkcja SoftClosing: tak
Moc grzałki dolnej [W]: 1000
Moc grzałki górnej [W]: 1000
Funkcja Steamify®: nie
Moc grzałki grilla [W]: 1700
Moc grzałki termoobiegu [W]: 1900
Oświetlenie: 1, halogen bok/tył
Funkcja Connectivity: nie
Napięcie [V]: 220-240
Przewód [m]: 1,6
Kod produktu (PNC): 949 494 011
Kod EAN: 7332543626038
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