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Pečica, Dolce Stil Novo, 60 cm, termičnoVentilacijska, črna, A +, pirolitična

PREPROSTO ČIŠČENJE EMAJLIRANE NOTRANJOSTI

Emajlirana površina pečice ima posebno antacidno oblogo, ki pomaga 

zmanjšati količino umazanije, ki se drži površine.

NARAVNI MATERIALI

Tako kot mnogi naravni materiali je tudi v kovinah mogoče pričakovati 

rahle pomanjkljivosti, skupaj s naravno razbarvanjem teh materialov 

skozi čas zaradi uporabe in izpostavljenosti sončni svetlobi.

ZAPRTA VRATA - ŽAR
Zaprta vrata PRI žaru omogočajo da 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.

5 NIVOJEV KUHANJA

5 različnih stopenj kuhanja zagotavlja največjo prilagodljivost, kar vam 

omogoča kuhanje različnih jedi hkrati. Idealno, kadar morate hitro pripraviti 

več jedi ali večje količine hrane.

TIP

Družina izdelkov: Pečica • Kategorija: 60 cm • Način kuhanja: toplotno prezračevana • SmegConnect: Da • Napajanje: električno • 

ESTETIKA

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

Novo • barva ročaja: črna

NADZOR

Zaslon: Da • Nastavitev nadzora: nadzor na dotik

PROGRAM / FUNKCIJE

Število funkcij kuhanja: 10 • Samodejni programi: 48 • Tradicionalne funkcije kuhanja: statično, s pomočjo ventilatorja, ciculaire, turbo (krožnik + spodnji + zgornji + 

ventilator), ECO, velik žar, ventilatorski žar (velik), podnožje, cirkulator + spodaj, Pica • Prilagodljivi recepti: 64 • Druge funkcije: ohranjajte toploto, čas odtaljevanja, 

odtaljevanje po teži, stojalo / grelnik krožnikov, preizkušanje, sobota • čiščenje: pirolitično
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OPCIJE

Časovnik: elektronski • Možnosti nastavitve časa: zamik začetka in samodejni konec kuhanja • zapisnik minut: da • zvočni alarm ob koncu kuhanja: da • časovnik: 1 • 

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 • Večstopenjsko kuhanje: Da, do 3 korake • Kuhanje s termometrom s sondo: Da • Drugo možnosti: Ohrani toploto, Eko 

svetloba, Nastavitev jezika, Prikaz digitalne 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: 280 ° C • Material votline: Enostavno čiščenje emajla • Število polic: 5 • Vrsta polic : Kovinski regali • Število luči: 2 • Uporabniško zamenljiva luč: Da • Tip 

luči: Halogenska • Čistilni sistem: pirolitična • Moč luči: 40 W • Luč ob odpiranju vrat: Da • Tip odpiranja vrat: Standardno odpiranje • Vrata : Cool • Odstranljiva vrata: 

Da • Notranja vrata iz stekla: Da

• Odstranljiva notranja vrata: Da • Skupaj ne. stekel vrat: 4 • Število termoodbojnih stekel vrat: 3 • Tečaji z mehkim zapiranjem: Da • Varnostni termostat: Da • Hladilni

sistem: tangencialno • Zaklepanje vrat med pirolizo: Da • Ogrevanje prekinjeno ob odpiranju vrat: Da • Spodnji grelni element moč: 1200 W • Zgornji grelni element -

Moč: 1000 W • Element žara - moč: 1700 W

• Veliki žar - Moč: 2700 W • Krožni grelni element - Moč: 2000 W

OZNAKA ZMOGLJIVOSTI / ENERGIJE

Razred energetske učinkovitosti: A + • Neto prostornina votline: 70 litrov • PLIN - Poraba energije v običajnem načinu: 3,92 MJ • Poraba energije na cikel v 

običajnem načinu: 1,09 KWh • PLIN - Poraba energije v prisilni konvekciji zraka: 2,45 MJ • Energija poraba na cikel v konvekciji s prisilnim ventilatorjem: 0,68 KWh

ELEKTRIČNA POVEZAVA

Napetost: 220-240 V • Nazivna moč (W): 3000 W • Frekvenca (Hz): 50/60 Hz

LOGISTIČNE INFORMACIJE

Mere izdelka (mm): 592x597x548 • Neto teža (kg): 42.600 kg

Vključeni dodatki

Kromirana polica z zadnjim in stranskim omejevalnikom: 2 Emajliran pladenj (20 mm): 1 Ekstra globoko emajliran pladenj (40 mm): 1 Mreža za žar: 1 Temperaturna sonda: Da, ena točka 

Teleskopske vodilne letve, skupno izvleček: 1

NEOBVEZNO

PR3845N: Distančnik, Pečice PR3845X: Distančnik, PečiceGT1T-2: Teleskopska vodila, PečiceGT1P-2: Teleskopska vodila, PečicePRTX: Pica kamen, Pečice, 

KuhalnikiPALPZ: Lopata za pico, Pečice, KuhalnikiPPR2: Kamen za Pico, Pečice, Kuhalniki
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