
Телескопичните водачи се плъзгат навън, за да не се протягате във 
фурната. 
Напълно изваждащите се телескопични водачи осигуряват по-добър 
достъп до съдовете във фурната. Водачите позволяват рафтовете да се 
плъзгат докрай и да се закрепят на място, така че ръцете Ви да са 
свободни за подправяне на храната. 

Проверете напредъка на ястието си с таймер дисплея. Той Ви дава 
бърз преглед на процеса на готвене.
Таймер дисплеят Ви осигурява бърз преглед на състоянието на Вашето 
ястие. Ясният му екран Ви позволява да настроите аларма, да проверите 
директно оставащото време до края на готвенето и да регулирате 
таймера с точност и прецизност.

SteamBake добавя пара за сочни и хрупкави печива.
Със SteamBake пекарната е в дома Ви само с едно натискане на бутона. 
Влажността позволява на тестото да втаса напълно, като създава мека 
вътрешност с апетитна хрупкава коричка. Опитайте тази функция и за 
невероятно печено пиле или крехка риба. 

AirFry предлага здравословен начин да получите текстурата на 
пържена храна. 
С перфорираната тава AirFry на фурната постигате вкуса и текстурата на 
пържената храна без мазнина. Горещият въздух циркулира през тавата, 
загрявайки храната отвсякъде за здравословни и хрупкави резултати. 

Стъклокерамичен плот, който се нагрява много бързо
Този стъклокерамичен плот се загрява изключително бързо, като 
осигурява пълно нагряване точно когато и където Ви е необходимо. Нещо 
повече, керамичната стъклена повърхност на плота се почиства 
мигновено.

SteamBake добавя пара за сочни и хрупкави печива.
Със SteamBake пекарната е в дома Ви само с едно натискане на бутона. 
Влажността позволява на тестото да втаса напълно, като създава мека 
вътрешност с апетитна хрупкава коричка. Опитайте тази функция и за 
невероятно печено пиле или крехка риба. 

Product Benefits & Features

• Готварска печка с електрическа фурна и плот
• Тип на плота: Електрически/а със стъклокерамика
• Лява предна зона за готвене: Двойно разширяем кръг, Лъчисто 
нагряване, 1700W(1700W/700W)/180mm/120mm
• Лява задна зона: Лъчисто нагряване, 1200W/140mm
• Дясна предна зона за готвене: Лъчисто нагряване, 1200W/140mm
• Дясна задна зона: Двойно разширяема зона към овал, Лъчисто 
нагряване, 2000W(1100W/900W)/250mmX140mm/140mm
• Тип на фурната: Електричество
• Функции за готвене на фурната: долен нагревател, Вентилатор, 
Вентилатор + горен нагревател, Вентилатор + горен нагревател + долен 
нагревател (100°C), Грил + горен наревател, Грил + горен наревател + 
вентилатор, Осветление, Кръгов нагревател + изпарител + вентилатор, 
Кръгов нагревател + вентилатор, Горен нагревател + долен нагревател, 
Горен нагревател + долен нагревател + вентилатор
• Самостоятелно управление на 4-те зони за готвене
• Пуш-пул въртящи се бутони 
• Почистване на фурната: Лесен за почистване емайл
• Tелескопични водачи
• Разглобяема и лесна за почистване врата на фурната
• Система за извеждане на изпаренията в задната част на фурната
• Функции на програмиране на фурната: Акустичен сигнал, 
Продължителност на готвенето, Таймер, Време
• Инокс с покритие срещу петна / оптечатъци от пръсти
• Чекмедже за съхраняване на прибори за готвене
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Енергиен клас A
Енергиен клас при: Вентилирано готвене
Консумация на ел. енергия при 
статичен режим (горен+долен 
нагревател)

0.84

Консумация на ел.енергия в 
засилен вентилационен режим 0.75

Вътрешен полезен обем (л.) 58
Вътрешен полезен обем (л.) 58
Почистване Лесен за почистване емайл
Тип фурна: Среден обем
Размери ВxШxД в мм 858x500x600

Основен цвят Инокс с покритие срещу отпечатъци 
от пръсти

Опция за аксесоари  (не са 
включени): Телескопични водачи с решетка

Вид захранване на плота Електрически/а със стъклокерамика
Тип захранване на фурната Електричество

Тип тави
1 AirFry тава, 1 емайлирана тава за 
сладкиши , 1 дълбок съд за печене / 

отцеждане
Тип решетки 1 хромирана решетъчна тава
Тип водачи за тави иноксови водачи Easy Entry
Максимална мощност (W) 8605.5
Захранващо напрежение (Volt) 230
Необходим предпазител (А) 3x16

Product Specification
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