
Грил за златиста коричка
От запечен бекон до разтопена моцарела - възползвайте се максимално 
от възмовностите на грила. Перфектно решение при запичане на пилешки 
крилца или топящо се в устата халуми. 

Наблюдавайте ястията си с добре позиционираната лампа за фурна.
Наблюдавайте как лазанята става златиста и как Вашето печено пиле 
придобива хрупкава до съвършенство коричка. С добре позиционирано 
осветление във фурната, Вие знаете кога ястията Ви са готови и най-
вкусни. 

AquaClean - естествено почистване с пара! 
Почистването след готвене може да бъде и лесно 
благодарение на силата на парата. AquaClean 
изпарява водата от дъното на фурната като парата 
размеква иначе упоритите остатъци от храна и 
мазнина. Така лесно постигате естествено 
почистване. 

Бързо и ефективно
Равномерно готвене
Нашата система за равномерно готвене разпределя 
топлината във фурната с гаранция за идеално 
изпичане навсякъде. При това не се налага да 
обръщате ястието си. Нашата технология ви 
осигурява по-бързо загряване на фурната, 
спестявайки ви време и енергия.

Равномерно готвене на няколко нива.
Насладете се на равномерното готвене на няколко 
нива. Допълнителният кръгов нагревател, гарантира 
равномерно изпичане на три нива. Идеален за най-
вкусните бисквитки и разкошни пайове.

Фурни от серия 600 SurroundCook® - равномерно нагряване из 
цялата вътрешност на фурната.
С фурни от серия 600 SurroundCook® можете да направите всичко - от 
печено пиле с хрупкава коричка до нежни целувки. Хомогенното 
разпределение на температурата е гарантирано от големия мощен 
вентилатор, който прави циркулацията равномерна - без недостигнати 
места или прекомерно нагряти. Така няма нужда да въртите тавата по 
време

Product Benefits & Features

• Фурна за вграждане
• Мултифункционална фурна с кръгов нагревател
• Енергиен клас на фурната: A 
• Инокс с покритие срещу отпечатъци от пръсти
• Вътрешност на фурната с 2 нива на печене
• Пуш-пул бутони
• Преглед на функциите на фурната: Край , Таймер, Време, Акустичен 
сигнал, Продължителност на готвенето
• Лесна за почистване врата
• Вентилатор за охлаждане
• Тави, приложени към фурната: 1 дълбок съд за печене 
• Решетки, приложени към фурната: 1 хромирана решетка 
• Дължина на кабела: 1.1 м
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Енергиен клас A
Вътрешен полезен обем (л.) 65

Почистване Лесен за почистване 
емайл/AquaClean

Температурен диапазон 50°C - 250°C
Размери ВxШxД в мм 590x594x560
Размери за вграждане ВxШxД в мм 593x560x550
Максимална мощност (W) 2090
Захранващо напрежение (Volt) 220-240
Необходим предпазител (А) 13
Честота (Hz) 50/60
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.1

Обща площ на повърхн. на фурната 
в см2 1130

Цвят Инокс с покритие срещу петна от 
пръсти

Ниво на шума в dB(A) 49

Product Specification
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