
Portofino  EAN13: 8017709225711

Štedilnik, 90x60 cm, Portofino, Rumen, Tip ploča: Plin, Tip glavnega pečice: termo-ventilacijska, A +

CPF9GMYW

TIP

• Družina izdelkov: Štedilnik • Štedilnik velikost: 90x60 cm • Vrsta Energija plošče: Plin • Toplotni vir pečice: tip ELEKTRIKA •  • Vrsta glavne pečice: 

Termo-ventilacijska • sistem za čiščenje: Parni - VaporClean

ESTETIKA

• Oblikovanje: Flush fit • Estetika: Portofino • Barva: rumena • Material: Emajliran • Vrata: Z okvirjem • Ročaj: SMEG Portofino • Ročaj Barva: barve • Podstavek: Da

• Vrsta ponev tako: litega železa • Ukaz plošča obdelava: lakirano kovinsko • nadzor gumbi: Smeg Portofino • Število kontrol: barvni 8 • kontrole: Nerjaveče jeklo

• Zaslon: LCD • vrsta stekla: Siva• podnožje: Črna • Predal: Push Pull

PROGRAMI / FUNKCIJE

Tradicionalni funkcije kuhanje

čiščenje funkcije

druge funkcije

• Avtomatski programi: 20

MOŽNOSTI GLAVNE PEČICE

• Timer: Da • Konec kuhanje zvočnim alarmom: Da • Minimalna Temperatura: 50 ° C • Maksimalna temperatura: 260 ° C

PLOŠČA TEHNIČNE LASTNOSTI

• Skupno št. kuhalnih območij: 6 • 1. cona: spredaj levo • 2. : Zadaj levo • j 3.: spredaj center • j 4. : Zadnja center •  5. : desno •  6.  : zadaj desno • 

• • 1. cona moč: 4,20 kW • 2.cona moč: 1,00 kW • 3. cona moč: 1,00 kW • 4. cona moč: 1,80 kW • 5. cona moč: 1,80 kW • 6. cona moč: 3,00 kW • Vrsta plinskih gorilnikov: 
Standardno • Avtomatski elektronski vžig: kape Da • gorilnika: mat črno lakirano • plinske varnostne ventile: Da

file:///it/


GLAVNI OVEN TEHNIČNE LASTNOSTI

• Neto prostornina votline: 115 litrov • Bruto volumen, 1. odprtina: 129 litrov • votlih material: Ever Clean emajl • Število polic: 5 • Vrsta police: METAL stojala •

Število luči: 2 • Vrsta svetlobe: Halogen • Svetlobni Moč: 40 W • Ventilator številka: 3 • kuhanje nastavitev časa: Začetek in Stop • Svetloba, ko je pečica odprta

vrata: odpiranje Da • vrata: Flap navzdol • Snemljiva vrata: Da • Polno steklena notranja vrata: Da • Snemljiva notranja vrata : Da • Skupno št. kozarcev vrat: 3 •

No.of termo-odsevni očala vrat: 2 • Varnostni termostat: Da • Hladilni sistem: tangencialni • Ogrevanje prekine, ko se odprejo vrata: Tip Da • Grill: Električni •

Nagibni žar: Da • Grill elememt: 1700 W • Velik žar - moč: 2900 W • Temperatura kontrole: elektro-mehanski • Spodnji grelni element moč: 1700 W • Zgornji grelni

element - moč: 1200 W • Krožni grelni element - moč:

ZMOGLJIVOSTI / ENERGY LABEL

• Razred energetsko učinkovitost: Poraba A + • energije v konvekcija zraka: 3,02 Poraba MJ • energije na cikel v plosko prisilno konvekcijo: poraba 0,84 kWh •

energijo v konvencionalnem načinu: 4,28 porabe MJ • energijo na cikel na običajen način: 1.19 KWh

ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK

• Električna Ocena povezave: 3200 W • Trenutna: 14 Amp • Napetost: 220-240 V • Frekvenca: 50/60 Hz

Plinski priključek

• Plin Vrsta: G20 / / 25mbar • Plinski priključek ocena G25 20 (W): 12600 W

LOGISTIC INFORMACIJE

• Mere izdelka VxŠxG (mm): 900x900x600 mm

OPREMA

dodatki Vključeno

• Druge plinske šobe vključuje: G30 LPG tekoči plin

Dodatki, vključeni v glavni Oven & Hob

• 20mm globok pekač: 1 • 40mm globoko pladenj: 1

NEOBVEZNO

• Delno se ekstrahirajo teleskopska vodila (1 stopnja) za pečice s kovinskim ogrodjem. Dolžina: 355,5 mm, ekstrakcija: 285 mm. Material: iz nerjavečega jekla AISI

430 poliran .: GT1P-2 • Popolnoma se ekstrahirajo teleskopska vodila (1 stopnja) za pečice s kovinskim ogrodjem. Dolžina: 355,5 mm, ekstrakcija: 418,5 mm. Material:430 poliran .: GT1P-2 • Popolnoma se ekstrahirajo teleskopska vodila (1 stopnja) za pečice s kovinskim ogrodjem. Dolžina: 355,5 mm, ekstrakcija: 418,5 mm. Material:430 poliran .: GT1P-2 • Popolnoma se ekstrahirajo teleskopska vodila (1 stopnja) za pečice s kovinskim ogrodjem. Dolžina: 355,5 mm, ekstrakcija: 418,5 mm. Material:

iz nerjavečega jekla AISI 430 poliran. : GT1T-2 • PAL2 • Pizza lopata z zložljivo širina ročaja: dolžina 315mm: 325mm: PALPZ • Refractary pizza kamen brez njega.iz nerjavečega jekla AISI 430 poliran. : GT1T-2 • PAL2 • Pizza lopata z zložljivo širina ročaja: dolžina 315mm: 325mm: PALPZ • Refractary pizza kamen brez njega.iz nerjavečega jekla AISI 430 poliran. : GT1T-2 • PAL2 • Pizza lopata z zložljivo širina ročaja: dolžina 315mm: 325mm: PALPZ • Refractary pizza kamen brez njega.iz nerjavečega jekla AISI 430 poliran. : GT1T-2 • PAL2 • Pizza lopata z zložljivo širina ročaja: dolžina 315mm: 325mm: PALPZ • Refractary pizza kamen brez njega.iz nerjavečega jekla AISI 430 poliran. : GT1T-2 • PAL2 • Pizza lopata z zložljivo širina ročaja: dolžina 315mm: 325mm: PALPZ • Refractary pizza kamen brez njega.iz nerjavečega jekla AISI 430 poliran. : GT1T-2 • PAL2 • Pizza lopata z zložljivo širina ročaja: dolžina 315mm: 325mm: PALPZ • Refractary pizza kamen brez njega.iz nerjavečega jekla AISI 430 poliran. : GT1T-2 • PAL2 • Pizza lopata z zložljivo širina ročaja: dolžina 315mm: 325mm: PALPZ • Refractary pizza kamen brez njega.

Squared oblike kamen: L42 x H1,8 x D37,5 cm. Primeren je tudi za plinske peči, ki jih je treba dati na Rešeto. : PPR2 • Cast-Iron WOK Podpora: WOKGHU • LitoželezniSquared oblike kamen: L42 x H1,8 x D37,5 cm. Primeren je tudi za plinske peči, ki jih je treba dati na Rešeto. : PPR2 • Cast-Iron WOK Podpora: WOKGHU • LitoželezniSquared oblike kamen: L42 x H1,8 x D37,5 cm. Primeren je tudi za plinske peči, ki jih je treba dati na Rešeto. : PPR2 • Cast-Iron WOK Podpora: WOKGHU • LitoželezniSquared oblike kamen: L42 x H1,8 x D37,5 cm. Primeren je tudi za plinske peči, ki jih je treba dati na Rešeto. : PPR2 • Cast-Iron WOK Podpora: WOKGHU • LitoželezniSquared oblike kamen: L42 x H1,8 x D37,5 cm. Primeren je tudi za plinske peči, ki jih je treba dati na Rešeto. : PPR2 • Cast-Iron WOK Podpora: WOKGHU • Litoželezni

žar plošča primerna za Portofino FS kuhalniki: BGCPF9 • SFLK1 • Teppanyaki žar plošča, primerna za Portofino štedilnike: TPKCPF9 • noge zmanjšanje višina (850žar plošča primerna za Portofino FS kuhalniki: BGCPF9 • SFLK1 • Teppanyaki žar plošča, primerna za Portofino štedilnike: TPKCPF9 • noge zmanjšanje višina (850žar plošča primerna za Portofino FS kuhalniki: BGCPF9 • SFLK1 • Teppanyaki žar plošča, primerna za Portofino štedilnike: TPKCPF9 • noge zmanjšanje višina (850žar plošča primerna za Portofino FS kuhalniki: BGCPF9 • SFLK1 • Teppanyaki žar plošča, primerna za Portofino štedilnike: TPKCPF9 • noge zmanjšanje višina (850žar plošča primerna za Portofino FS kuhalniki: BGCPF9 • SFLK1 • Teppanyaki žar plošča, primerna za Portofino štedilnike: TPKCPF9 • noge zmanjšanje višina (850žar plošča primerna za Portofino FS kuhalniki: BGCPF9 • SFLK1 • Teppanyaki žar plošča, primerna za Portofino štedilnike: TPKCPF9 • noge zmanjšanje višina (850žar plošča primerna za Portofino FS kuhalniki: BGCPF9 • SFLK1 • Teppanyaki žar plošča, primerna za Portofino štedilnike: TPKCPF9 • noge zmanjšanje višina (850

mm): KITPBX • hej razširitev črnih čevljev (950 mm) za štedilnike: KITPDmm): KITPBX • hej razširitev črnih čevljev (950 mm) za štedilnike: KITPDmm): KITPBX • hej razširitev črnih čevljev (950 mm) za štedilnike: KITPDmm): KITPBX • hej razširitev črnih čevljev (950 mm) za štedilnike: KITPD

RAZLIČICE

• CPF9GMBL: Črna • CPF9GMAN: antracit • CPF9GMX: Nerjaveče jeklo • CPF9GMWH: Bela • CPF9GMR: rdeča • CPF9GMOG: olivno zelena • CPF9GMOR:

Oranžna
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