
EZF5C50X Фурна за вграждане

Фурни от серия 600 SurroundCook® -
равномерно нагряване из цялата вътрешност
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

Пестете време чрез готвене на няколко нива

Допълнителният кръгов нагревател осигурява
възмовност за готвене на няколко нива - сега
можете да печете сладки и пай едновременно.

Каталитичните панели абсорбират мазнината и
се регенерират при 250°C.
Каталитичните панели предотвратяват
натрупването на мазнини и остатъци от храна.
Самопочистването им е автоматично, когато
температурата на фурната достигне 250°C. Сега
вече почистването на фурната е наистина лесно.

More Benefits :
Задайте точното време за готвене с таймера на LED дисплея.•

Вентилаторът разпределя равномерно топлината в цялата вътрешност
на фурната.

•

Грил за златиста коричка•

Характеристики

Фурна за вграждане•
Мултифункционална фурна с кръгов
нагревател

•

Енергиен клас на фурната: A•
Телескопични водачи: Едно ниво
телескопични водачи

•

Вътрешност на фурната с 2 нива на
печене

•

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

•

Лесна за почистване врата•
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

•

Дължина на кабела: 1.1 м•

Технически спецификации

Енергиен клас : A•
Вътрешен полезен обем (л.) : 57•
Почистване : Каталитично•
Температурен диапазон : 50°C - 250°C•
Размери ВxШxД в мм : 590x594x560•
Размери за вграждане ВxШxД в мм : 593x560x550•
Максимална мощност (W) : 2500•
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•
Ниво на шума в dB(A) : 47•
Product Partner Code : ER•
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