
                                                                                                                                              Smeg SFP6101TVNO 

Dizajn :Črno steklo z detajli v črni barvi

Programi / Funkcije
Število funkcij: 10
Piroliza / Piroliza eco
Ostale funkcije: odtaljevanje po količini,
odtaljevanje po času, Vzhajanje, sabath

Upravljanje 
Displej: LCD
Kontrolna gumba
Opcije
Opcije nastavitve časa: Odloženi start in samodejno prilagoditev konca pečenja
Zvočni alarm za konecj pečenja
Timer za čas
Opcija pečenja z zmanjšano angažirano močjo el. energije
Taklep gumbov
Minimalna temperatura: 30 ° C
Najvišja temperatura: 280 ° C

Tehnične karakteristike
Material notranjosti: Ever clean emajl
Neto volumen: 70 lit.
Bruto volumen: 79 lit.
Število nivojev pečenja: 5
Osvetlitev: Halogenska
Moč: 40 W
Steklena notranjost vrat
Izklop grelcev ob odprtju vrat
Sistem hlajenja : z tangencialnim ventilatorjem
Vrata pečice : Hladna vrata
Vrata pri pirolizi se zaklenejo

vključeni dodatki
Rešetka : 1 komad
Globok emajliran pekač (40 mm): 1 komad
Teleskopska vodila

priklop(V): 220-240 V
Priključna moč (W): 3000 W
varnost (A): 13 A
Frekvenca (Hz): 50/60 Hz



Statično Z statično + ventilator kroženje zraka

EKO Velik žar

Ventilacijski žar (velik)

spodnje grelo ventilator+ spodnje grelo

Pica

Odtaljevanje po času

Pirolitični

Vzhajanje Sabath

Turbo: ventilator + statično
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ni vključeno- dodatki

PPRR33884455XX

Protiprstni odtis iz nerjavečega jekla. Pokrov za 

pohištvo pri vgradnji stolpcev več pečic

GGTT11PP - 22

Delno izvlečna teleskopska vodila (1 nivo) za 

pečice s kovinskimi okvirji. Dolžina: 355,5 mm, 

izvleček: 285

mm Material: nerjaveče jeklo AISI 430 polirano.

BBVVGG

Stekleni pladenj in mreža iz nerjavečega jekla, 

globoka 40 mm

GGTT11TT - 22

Popolnoma izvlečni teleskopski vodili (1 nivo) za 

pečice s kovinskimi okvirji. Dolžina: 355,5 mm, 

ekstrakcija: 418,5

mm Material: nerjaveče jeklo AISI 430 polirano. U

PPPPRR22

Odsevni kamen za pico brez ročajev. Kamen v obliki 

kvadrata: L42 x V1,8 x D37,5 cm. Primerno tudi za 

plinske pečice, ki jih lahko postavite na rešetko. U

PPAALLPPZZ

Lopata za pico s pregibno širino ročaja: 315 

mm, dolžina: 325 mm

PPRRTTXX

Odsevni kamen za pico z ročaji. D = 35 cm Ni 

primerno za mikrovalovne pečice. Primerno za 

plinske pečice, ki jih lahko postavite na rešetko.

BBNN662200-11

Emajliran pladenj, globok 20 mm

BBNN664400

Emajliran pladenj, globok 40 mm

BBNNPP660088TT

Teflon prevlečen pladenj, globine 8 mm, se postavi 

na mrežo

SSFFLLKK11

Otroška ključavnica

SSMMOSTAROD

Set 7 silikonskih kalupov za sladoled, sladoled, 

pralineje, kocke ledu ali za porcijo hrane. Uporabno 

od -60 ° C do

+ 230 ° C

GGTTPP

* * Delno izvlečen teleskopski

vodila (1 nivo) ** Izvleček: 300 mm Material:

nerjaveče jeklo AISI 430 polirano

GGTTTT

* * Teleskopska vodila, ki jih je mogoče popolnoma

izvleči (1 nivo) ** Izvleček: 433 mm Material: nerjaveče 

jeklo polirano AISI 430
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SSyymmbboollss gglloossssaarryy

A +: Razred energetske učinkovitosti A + pomaga prihraniti do 10% 

energije v primerjavi z razredom A. Zagotovljena je največja 

zmogljivost z minimalno porabo.

Sistem zračnega hlajenja: za zagotovitev varnih površinskih 

temperatur.

Štirikrat zastekljena: Število zastekljenih vrat.

Otroška ključavnica: nekateri modeli so opremljeni z napravo za 

zaklepanje programa / cikla, zato je ni mogoče nenamerno 

spremeniti.

Časovno odtajanje: s to funkcijo se čas 

odmrzovanja živil določi samodejno.

Samodejni izklop luči: za večji prihranek energije 

se razsvetljava samodejno izklopi po eni minuti od 

začetka kuhanja.

Notranjost emajla: Notranjost emajla vseh pečic Smeg ima 

posebno antacidno oblogo, ki pomaga ohranjati čistost notranjosti, 

tako da zmanjša količino maščob za kuhanje, ki se nanjo držijo.

Ventilator z zgornjim in spodnjim elementom: Elementi v 

kombinaciji z ventilatorjem zagotavljajo bolj enakomerno toploto, 

podobno kot pri običajnem kuhanju, zato je potrebno predhodno 

ogrevanje. Najbolj primeren za predmete, ki zahtevajo počasne 

načine kuhanja.

Električni

Fresh Touch: Večina pečic Smeg ima "hladna 

vrata". Zahvaljujoč kombinaciji tangencialnega 

hlajenja in notranjih toplotnih odbojnih stekel se 

temperatura na zunanji površini vrat vzdržuje pod 50 

° C. Poleg varnosti ta sistem ščiti stranice pohištva 

pred pregrevanjem pečice.

Samo zgornji in spodnji element: tradicionalna metoda kuhanja, ki 

je najbolj primerna za posamezne predmete, ki se nahajajo v 

središču pečice. na vrhu pečice bo vedno najbolj vroča. Idealno za 

pečenko, sadno pecivo, kruh itd.

Circulaire z spodnjim elementom: Dodatek spodnjega 

elementa doda dodatno toploto na dnu hrani, ki zahteva 

dodatno kuhanje.

Samo spodnji grelni element: Ta funkcija je idealna za živila, ki 

potrebujejo dodatno osnovno temperaturo brez porjavenja, npr. 

Jedi iz peciva, pice. Primerno tudi za počasno kuhanje enolončnic 

in

enolončnice.

Circulaire: Kombinacija ventilatorja in krožnega elementa okoli 

njega daje način kuhanja na vročem zraku. To zagotavlja 

številne prednosti, vključno s predgrevanjem, če je čas 

kuhanja več kot 20 minut, ni prenosa okusa pri kuhanju 

različnih živil hkrati, manj energije in krajši čas kuhanja. Dobro 

za vse vrste hrane.

Element žara: Uporaba žara daje odlične rezultate pri 

kuhanju srednje in majhnih porcij mesa, zlasti v 

kombinaciji z vrtnico (kjer je to mogoče). Idealno tudi za 

kuhanje klobas in slanine.

Funkcija pice: Hkratno delovanje treh elementov 

zagotavlja optimalno možnost kuhanja pri uporabi s 

kamenčkom za pico Smeg.

ECO: Kombinacija žara, ventilatorja in spodnjega elementa je 

še posebej primerna za kuhanje manjših količin hrane.

Ventilator z elementom žara: Ventilator zmanjšuje močno 

toploto z žara in zagotavlja odličen način pečenja na žaru 

različnih živil, kotletov, zrezkov, klobas itd., Kar daje 

enakomerno porjavitev in porazdelitev toplote, ne da bi živilo 

izsušilo. Zgornja dva nivoja, priporočena za uporabo, in spodnji 

del pečice lahko hkrati uporabite za ogrevanje predmetov, kar 

je odlična oprema za kuhanje zajtrka na žaru. Polovični žar 

(samo osrednji del) je idealen za majhne količine hrane.
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Circulaire z zgornjimi in spodnjimi elementi: Uporaba ventilatorja z 

obema elementoma omogoča hitro in učinkovito kuhanje hrane, kar 

je idealno za velike sklepe, ki zahtevajo temeljito kuhanje. Ponuja 

podoben rezultat kot vrtnica, pri čemer se toplota premika po hrani, 

namesto da se hrana premika, kar omogoča kuhanje katere koli 

velikosti ali oblike.

Steklo notranjih vrat: odstranite ga z nekaj hitrimi 

gibi za čiščenje.

Stranske luči: Dve nasprotni stranski luči povečata 

vidljivost v pečici.

Vsa steklena notranja vrata: Vsa steklena notranja vrata, ena ravna 

površina, ki jo je enostavno vzdrževati čisto.

KEEP_WARM_72dpi

Pirolitični: Pirolitske cikle čiščenja lahko izberete po potrebi 

za samodejno čiščenje notranjosti pečice.

Hitro predgrevanje: s funkcijo hitrega predgretja lahko v 

samo nekaj minutah dosežete izbrano temperaturo.

Zrak pri 40 ° C je popolno okolje za dokazovanje 

mešanic testa za kvas. Preprosto izberite funkcijo in 

postavite testo v votlino za dodeljeno

Sabbath: Ta funkcija vam omogoča kuhanje hrane med 

soboto, praznikom počitka v judovski religiji, ob spoštovanju 

zapovedi. Pečica deluje

Mehko zapiranje: vsi modeli so opremljeni z napredno 

funkcijo gladkega zapiranja vrat, ki omogoča nemoteno in 

tiho zapiranje naprave.

Elektronsko krmiljenje: omogoča vzdrževanje temperature v 

pečici z natančnostjo 2–3 ° C. To omogoča kuhanje 

obrokov, ki so zelo občutljivi na temperaturne spremembe, 

kot so torte, sufle, pudingi.

Kapaciteta prikazuje količino uporabnega prostora v 

votlini pečice v litrih.

Pečica ima 5 različnih stopenj kuhanja.

Teleskopske tirnice: omogočajo, da posodo izvlečete in 

preverite, ne da bi jo morali v celoti odstraniti iz pečice.

Kapaciteta prikazuje količino uporabnega prostora v 

votlini pečice v litrih.

. . .
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