
BES331110M Фурна за вграждане

Равномерно готвене всеки път

Гратин със златиста коричка или препечена до
кафяво кожичка свинско или агнешко. Постигането
на хомогенни резулти всеки път изисква прецизен
контрол над температурата и равномерно
разпределение на горещия въздух във

Голяма гъвкавост при готвене на няколко нива

Допълнителният кръгов нагревателен елемент
гарантира равномерно готвене от край до край на
няколко нива, дори и ако заредени няколко тави.
Бсяка порция е толкова добре изпечена колкото и
предишната.

Изпичайте идеално дори най-големите
количества
По-малкото не винаги е по-добре, особено когато
става дума за апетитни печени лакомства. Тавата
XL BakingTray е 20% по-голяма от тавите за
печене със стандартен размер и ви позволява да
приготвяте по-големи партиди сладки лакомства с

More Benefits :
Тавите влизат с изключителна лекота във фурната.•

Проверете етапа на готвенето посредством дисплея. Той Ви да бърза
обратна връзка във всеки момент.

•

Инокс с покритие срещу петна. Няма да виждате и търкате отпечатъци от
пръсти върху уреда.

•

Характеристики

Фурна за вграждане•
Мултифункционална фурна с кръгов
нагревател

•

Функции за готвене на фурната:
долен нагревател, Вентилатор +
осветление, Грил, Грил + горен
наревател, Грил + горен наревател +
вентилатор, Осветление, Кръгов
нагревател + долен нагревател +
вентилатор, Кръгов нагревател +
вентилатор, Горен нагревател +
долен нагревател

•

Инокс с покритие срещу отпечатъци
от пръсти

•

Вътрешност на фурната с 3 нива на
печене

•

Електронен таймер•
Пуш-пул бутони•
Преглед на функциите на фурната:
Акустичен сигнал, Продължителност
на готвенето, Край , Таймер, Време

•

Халогенно осветление на фурната•
Препоръки за печене на вътрешната
част на вратата

•

Полиран емайл на вътрешността на
фурната за лесно почистване

•

ISOFRONT® PLUS - студена врата
при работен режим на фурната

•

Лесна за почистване врата•
Подвижни нагревателни елементи за
по-лесно почистване

•

Вентилатор за охлаждане•
Тави, приложени към фурната: 1
емайлирана тава за сладкиши , 1
дълбок съд за печене / отцеждане

•

Решетки, приложени към фурната: 1
хромирана решетка

•

Технически спецификации

Използваем обем (л.) : 71•
Тип фурна: : Голям обем•
Тип долна фурна : неприложимо•
Ниво на шума в dB(A) : 47•
Ел. консумация в stand-by режим : 0.99•
Обща площ на повърхн. на фурната в см2 : 1444•
Размери за вграждане ВxШxД в мм : 590x560x550•
Размери ВxШxД в мм : 594x595x567•
Основен цвят : Инокс с покритие срещу отпечатъци от пръсти•
Максимална мощност (W) : 3500•
Тип на щепсела : Шуко•
Външна дължина на захранващия кабел : 1.5•
Захранващо напрежение (Volt) : 230•
Необходим предпазител (А) : 16•
Продуктов код (PNC) : 944 187 808•

Product Description :
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