
EKK54950OX Volně stojící sporák

Nejkřupavější kůrka

Tento sporák je spolu s veškerými standardními
funkcemi vybaven i funkcí PlusSteam, která díky troše
páry zajistí bohatší a lesklejší barvu, chrupavější
kůrku a měkkou a chutnou texturu vašeho domácího
chleba.

Všude rovnoměrně propečené

Horkovzdušný systém uvnitř trouby zajišťuje
rovnoměrnou cirkulaci vzduchu. Trouba se tak ohřeje
rychleji a v celém jejím prostoru dosáhnete
rovnoměrných výsledků pečení, takže vaše pokrmy
budou vždy dokonale připravené.

Zapalování pomocí zasunovacího otočného
knoflíku
Díky praktickému zapalování pomocí zasunovacího
otočného knoflíku varnou desku velmi snadno zapálíte
a můžete hned vařit.

Další benefity
Sušením ovoce a zeleniny při nízké teplotě ve vaší troubě zachováte jejich
chuť a strukturu.

•

Vaše chutě zachované díky páře•

Vaše pokrmy, vždy včas•

Specifikace

Typ varné desky: Plynová•
Typ víka: skleněné•
Levá přední varná zóna: velký hořák ,
3000W/102mm

•

Levá zadní varná zóna: malý hořák ,
1030W/55mm

•

Pravá přední varná zóna: střední hořák
, 2000W/71mm

•

Pravá zadní varná zóna: střední hořák ,
2000W/71mm

•

Typ trouby: Elektrická•
Funkce trouby: Kruhové těleso +
SteamBake + ventilátor, Kruhové těleso
+ ventilátor, Horní + spodní ohřev,
Horní + spodní ohřev + ventilátor,
Spodní ohřev, Ventilátor, Ventilátor +
horní ohřev, Fan + top + bottom
(100°C), Gril + horní ohřev, Gril + horní
ohřev + ventilátor, světlo

•

Čištění trouby: Černý smalt•
Jednoduše čistitelné dveře•
Odvod par v zadní části sporáku•
Elektronické zapalování otočením
ovládacího knoflíku

•

Plynové varné zóny ochráněny
termopojistkou

•

Zásuvka pro skladování plechů•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 855
x 500 x 600

•

Technické specifikace

Systém tepelné úpravy : Ventilátor + kruhové topné těleso•
Rozměry (mm) : 855x500x600•
Třída energetické účinnosti : A•
Typ ohřevu desky : Plynová•
Max. příkon (W) : 2506.8•
Barva : Nerez•
Napájecí napětí (V) : 230•
Čištění trouby : Černý smalt•
Délka kabelu (m) : 1.5•
Požad. jištění (A) : 16•
Plocha největšího plechu (cm²) : 1120•
Vnitřní objem (l) : 58•
Spotřeba energie se standardním zatížením (kWh/cyklus) : 0.84•
Spotřeba energie se standardním zatížením, režim s ventilátorem
(kWh/cyklus) : 0.76

•

Instalace : Volně stojící spotřebič•
Funkce trouby : Kruhové těleso + SteamBake + ventilátor,
Kruhové těleso + ventilátor, Horní + spodní ohřev, Horní + spodní
ohřev + ventilátor, Spodní ohřev, Ventilátor, Ventilátor + horní
ohřev, Fan + top + bottom (100°C), Gril + horní ohřev, Gril + horní
ohřev + ventilátor, světlo

•

Gril : elektrický pevně ukotvený•
Pravá přední zóna - výkon/průměr : 2000W/71mm•
Pravá zadní zóna - výkon/průměr : 2000W/71mm•
Levá přední zóna - výkon/průměr : 3000W/102mm•
Levá zadní zóna - výkon/průměr : 1030W/55mm•
Výbava trouby - plechy : 1 smaltovaný plech na pečení koláčů, 1
černý smaltovaný plech na zachytávání mastnoty

•

Výbava trouby - rošty : 1 chromovaný otočný rošt•
Výsuvy ve výbavě : Kolejnice pro rošt•
Product Partner Code : All Open•
EAN kód produktu : 7332543565993•

Popis výrobku


