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Pečica, Dolce Stil Novo, 45 cm kompaktna, kombinirana parna, črna, A +, 

ZAPRTA ŽARNA VRATA

Zaprta vrata na žaru omogočajo žar z zaprtimi vrati, pri čemer zadržite 

vonje po peči in zunaj kuhinje, da zagotovite varno okolje za kuhanje in 

manjšo porabo energije.

MOJI RECEPTI

Vaša pečica lahko shrani 64 najljubših receptov skupaj z izbrano 

funkcijo kuhanja, želeno temperaturo in trajanjem. Namestitev je hitra in 

enostavna, še posebej, če se borite za čas in redno kuhate isto jed.

TIP

Družina izdelkov: Pečica • Kategorija: kompaktna 45 cm • Način kuhanja: kombinirana para • SmegConnect: da • parna tehnologija: 100% polna para •  da • napajanje: 

električno • 

ESTETIKA

Barva: črna • zaključna obdelava: sijaj • estetika: Dolce Stil Novo • Komponenta: nerjaveče jeklo • material: steklo • vrsta stekla: Eclipse • vrata: celo steklo • ročaj: 

Dolce Stil Novo • barva ročaja: črna

NADZOR

Zaslon: Da • Nastavitev nadzora: nadzor na dotik
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PROGRAM / FUNKCIJE

Število funkcij kuhanja: 16 • Samodejni programi: 65 • Tradicionalne funkcije kuhanja: statično, s pomočjo ventilatorja, ciculaire, turbo (krožnik + spodnji + zgornji + ventilator), 

ECO, velik žar, ventilatorski žar (velik), podnožje, cirkulacijski + spodaj, Pica • Prilagodljivi recepti: 64 • Funkcije kuhanja s paro: ročna para, para + dno + zgornja + ventilator, para 

+ krožnik + ventilator, cirkulator + dno + ventilator, ogrevanje in ponovno ustvarjanje, Sous Vide • druge funkcije pare: Čiščenje rezervoarja, odtok vode, dovod vode, program za 

odstranjevanje vodnega kamna • Druge funkcije: ohranjanje toplote, odtaljevanje po času, odtaljevanje po teži, stojalo / grelnik za krožnike, preizkušanje, sobota • Funkcije 

čiščenja: Vapor Clean

OPCIJE

Časovnik: elektronski • Možnosti nastavitve časa: zamik začetka in samodejni konec kuhanja • zapisnik minut: da • zvočni alarm ob koncu kuhanja: da • časovnik: 3 • 

predstavitvena možnost razstavnega prostora: da • povezljivost: WI-FI • vodnik na dotik: da Hitro predgrevanje: Da • Navodila za uporabo: Da • Instant GO: Da • Pametno 

kuhanje: Da • Nadzor zaklepanja / Varnost otrok: Da • Kuhanje s termometrom s sondo: Da • Druge možnosti: Ohrani toploto, Eko svetloba, Nastavitev jezika, Digital prikaz ure, 

Toni, Glasnost tonov, Svetlost, Ekološka logika • Zgodovina: Da, zadnjih 10 uporabljenih funkcij

TEHNIČNE LASTNOSTI

Prikazno ime: VivoScreen • Tehnologija prikaza: TFT • Nadzor pečice: Elektronski • Nadzor temperature: Elektronski • Najnižja temperatura: 30 ° C • Najvišja 

temperatura: 250 ° C • Material votline: Enostavno čiščenje emajla • Število polic: 3 • Tip polic : Kovinski regali • Število luči: 1 • Uporabniško zamenljiva luč: Da • Tip 

luči: Halogen • Sistem za čiščenje: Parno čiščenje • Moč luči: 40 W • Svetloba ob odpiranju vrat: Da • Tip odpiranja vrat: Standardno odpiranje • Vrata: zmerna vrata • 

odstranljiva vrata: da • notranja vrata iz stekla: da • odstranljiva notranja vrata: da • skupaj ne. stekel za vrata: 3 • Število termoodbojnih stekel za vrata: 1 • Tečaji z 

mehkim zapiranjem: Da • Varnostni termostat: Da • Sistem hlajenja: tangencialno • Nalaganje vode: Fill & Hide, samodejno • Prostornina rezervoarja: 1,2 I • Par se 

ustavi, ko vrata se odpre: Da • Ogrevanje je prekinjeno, ko se vrata odprejo:

OZNAKA ZMOGLJIVOSTI / ENERGIJE

Razred energetske učinkovitosti: A + • Neto prostornina votline: 41 litrov • PLIN - Poraba energije v običajnem načinu: 3,06 MJ • Poraba energije na cikel v 

običajnem načinu: 0,85 KWh • GAS - Poraba energije v prisilni konvekciji zraka: 2,12 MJ • Energija poraba na cikel v ventilatorju prisiljeni konvekciji: 0,59 KWh

ELEKTRIČNA POVEZAVA

Napetost: 220-240 V • Nazivna moč (W): 3100 W • Frekvenca (Hz): 50/60 Hz

LOGISTIČNE INFORMACIJE

Mere izdelka (mm): 450x597x548 • Neto teža (kg): 37.700 kg

Vključeni dodatki

Izjemno globok emajliran pladenj (40mm): 1St / jekleni pladenj (20mm): 1Teleskopske vodilne tirnice, delno Odstranjevanje: 1Žirna mreža: 1Kromna polica: 1Temperaturna sonda: Da, 

enojna točkaDrugo: goba, pokrov kotla, BeakerSt / jekleni perforirani globoki pladenj (40mm) ): 1

NEOBVEZNO

PR3845N: Distančnik, Pečice PR3845X: Distančnik, Pečice PRTX: Kamen za pico, Pečice, Kuhalniki PALPZ: Lopata za pico, Pečice, Kuhalniki PRPR2: Kamen za pico, Pečice, Kuhalniki
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