
EKC6450AOW Volně stojící sporák

Buďte jako profesionálové a sledujte, co se děje

Díky důmyslnému designu tohoto sporáku snadno
zjistíte stav přípravy všech vašich jídel – ať pod
grilem, v troubě nebo na varné desce.

Vyčistěte varnou desku jediným plynulým
pohybem
Čištění této varné desky nemůže být jednodušší. Má
dokonale hladký povrch – je dokonce i bez knoflíků –
a lze ji vyčistit jednoduchým otřením.

Zajistěte, aby každé sousto chutnalo skvěle

Díky multifunkční troubě tohoto sporáku budou
všechna jídla chutnat skvěle. A díky rovnoměrnému
rozptylu tepla bude i každé sousto stejně chutné.

Další benefity
Odnímatelné skleněné panely – důmyslný prvek usnadňující čištění•

Ujistěte se, že můžete desku bezpečně vyčistit•

Extra velké plechy na pečení, díky kterým připravíte více jídel najednou•

Specifikace

Typ varné desky: Sklokeramická
sálavá

•

Levá přední varná zóna: dvojokruhová,
Hilight s rychlým zahříváním ,
1000W/2200W/140mm/210mm

•

Levá zadní varná zóna: Hilight s
rychlým zahříváním , 1200W/145mm

•

Pravá přední varná zóna: Hilight s
rychlým zahříváním , 1200W/145mm

•

Pravá zadní varná zóna: dvojokruhová
oválná, Hilight s rychlým zahříváním ,
2200W/1400W/265mm/170mm

•

Počet indikátorů zbytkového tepla pro
varné zóny: 4

•

Typ trouby: Elektrická•
Funkce trouby: Ventilátor + světlo,
Ventilátor + horní ohřev, Gril + horní
ohřev, Gril + horní ohřev + ventilátor,
světlo, Kruhové těleso + spodní ohřev
+ ventilátor, Kruhové těleso +
ventilátor, Horní + spodní ohřev

•

Ovládání pro 4 zóny•
Otočné zasouvatelné knoflíky•
Čištění trouby: Černý smalt•
Jednoduše čistitelné dveře•
Odvod par v zadní části sporáku•
Chladící ventilátor ovládacího panelu•

Technické specifikace

Systém tepelné úpravy : Ventilátor + kruhové topné těleso•
Rozměry (mm) : 847-867x596x600•
Třída energetické účinnosti : A•
Typ ohřevu desky : Sklokeramická sálavá•
Max. příkon (W) : 10400•
Barva : Bílá•
Napájecí napětí (V) : 230•
Čištění trouby : Černý smalt•
Požad. jištění (A) : 3x16•
Plocha největšího plechu (cm²) : 1424•
Vnitřní objem (l) : 72•
Spotřeba energie se standardním zatížením (kWh/cyklus) : 0.95•
Spotřeba energie se standardním zatížením, režim s ventilátorem
(kWh/cyklus) : 0.85

•

Instalace : Volně stojící spotřebič•
Funkce trouby : Ventilátor + světlo, Ventilátor + horní ohřev, Gril +
horní ohřev, Gril + horní ohřev + ventilátor, světlo, Kruhové těleso
+ spodní ohřev + ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor, Horní +
spodní ohřev

•

Gril : elektrický pevně ukotvený•
Pravá přední zóna - výkon/průměr : 1200W/145mm•
Pravá zadní zóna -
výkon/průměr : 2200W/1400W/265mm/170mm

•

Levá přední zóna -
výkon/průměr : 1000W/2200W/140mm/210mm

•

Levá zadní zóna - výkon/průměr : 1200W/145mm•
Výbava trouby - plechy : 1 kombinovaný plech černý smalt•
Výbava trouby - rošty : 1 bežný rošt chromovaný•
Výsuvy ve výbavě : Chromované, Kolejnice pro rošt se stopkou•
Product Partner Code : All Open•
EAN kód produktu : 7332543265305•

Popis výrobku

Celoelektrický sporák se
sklokeramickou varnou
deskou. 2rozšiřitelné
zóny, displej, čas.spínač
zapnutí a vypnutí trouby,
multi trouba, 7 funkcí,
objem 74 l, en.tř.A, bílý,
teleskopické výsuvy,
horký vzduch, pipo


