
slika je simbolična in se razlikuje glede na barvo in oznako izdelka

Štedilnik, 90x60 cm, Portofino, vrsta kuhalne plošče: plinska, tip glavne pečice: termoventilirana, tip druge 
pečice: statična, A, A

Enostavno čista notranjost iz emajla
Emajliran zaključek pečice ima posebno antacidno 
oblogo, ki pomaga zmanjšati količino umazanije, ki se 
oprijema površine.

ČIŠČENJE Z POMOČJO PARE-VAPOR CLEAN
Pečice Smeg ponujajo program za čiščenje s paro, 
namenjen ustvarjanju pare, ki pomaga sprostiti zažgano 
hrano na stenah pečice. Parno čiščenje je
preprosto, preprosto vlijte malo vode in detergenta v 
vdolbino na dnu pečice in izberite nastavitev pare

ŽAR PRI  ZAPRTIH VRATIH
Žar na zaprtih vratih vam omogoča, da pečete na žaru z 
zaprtimi vrati, pri čemer zadržite vonj po kuhanju v pečici 
in zunaj kuhinje, da zagotovite varno okolje za kuhanje in 
zmanjšate porabo energije.

TIP

Družina izdelkov: štedilnik • Velikost štedilnika: 90x60 cm • Vrsta energije: Plin • N. peči: 2 • Vrsta kuhalne plošče: Plin • Vrsta glavne pečice: Termo-

ventilacijska• Vrsta druge pečice: Statična • Čistilni sistem: Vapor Clean • 

ESTETIKA

 Estetika: Portofino • Material: Nerjaveče jeklo • Vrata: z okvirjem •

zaključek: emajlirana kovina • Barva kuhalne plošče: Nerjaveče jeklo • Ročaj: Smeg Portofino : Nerjaveče jeklo •  Zaslon: Na Dotik  • Gumbi za 

upravljanje: Smeg Portofino • Vrsta stekla: Siva • Število kontrol: 8 • Noge: Črne• Predal za shranjevanje: Vrata

PROGRAM / FUNKCIJE

Tradicionalne funkcije kuhanja: statično, krožno, turbo (krožno + spodnje + zgornje + ventilator), EKO, majhen žar, velik žar, žar ventilatorja

(velika), podstavek s pomočjo ventilatorja • Funkcije čiščenja: Paro Clean • Druge funkcije: Odmrzovanje po času

PROGRAMI / FUNKCIJE POMOŽNA PEČICA

Kuhalne funkcije votlina 2: 4 • Tradicionalne funkcije kuhanja,  statična, mali žar, gretje spodaj
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MOŽNOSTI GLAVNA PEČICA

Časovnik: Da • Zvočni alarm za konec kuhanja: Da • Najmanjša temperatura: 50 ° C • Najvišja temperatura: 260 ° C

MOŽNOSTI POMOŽNE PEČI

Najnižja temperatura: 50 ° C • Najvišja temperatura: 245 ° C

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PLOŠČE

Skupaj št. kuhalnih območij: 6 • Položaj prvega območja: spredaj levo • Položaj 2. območja: zadaj levo • Položaj 3. območja: spredaj na sredini • 4. območje

položaj: zadaj na sredini • položaj 5. območja: spredaj desno • položaj 6. območja: zadaj desno • tip prve cone: plin - 2UR (dvojno) • 2. območje

tip: plin - AUX • tip 3. cone: plin - AUX • tip 4. cone: plin - pol hiter • tip 5. cone: plin - pol hiter • 6. območje

tip: Plin - hitro • Moč prve cone: 4,20 kW • Moč druge cone: 1,00 kW • Moč tretje cone: 1,00 kW • Moč 4. cone: 1,80 kW

• Moč 5. območja: 1.80 kW • Moč 6. območja: 3.00 kW • Vrsta plinskih gorilnikov: Standardno • Pokrovčki gorilnikov: črno mat emajliran •

Samodejni elektronski vžig: Da • Plinski varnostni ventili: Da

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI GLAVNE PEČICE

Neto prostornina votline: 70 litrov • Material za votlino: Emajl za enostavno čiščenje • Položaji polic: 5 • Vrsta polic: Kovinski regali • Št.

luči: 1 • Vrsta svetlobe: halogenska • Moč svetlobe: 40 W • Število ventilatorjev: 1 • Nastavitev časa kuhanja: Zagon in ustavitev • Odpiranje vrat: Loputa

dol • Lučka, ko so vrata pečice odprta: Da • Snemljiva vrata: Da • Notranja vrata iz polnega stekla: Da • Snemljiva notranja vrata: Da •

Skupaj št. stekel za vrata: 3 • Št. termoodsevnih stekel za vrata: 1 • Varnostni termostat: Da • Hladilni sistem: Tangencialno •

Vrsta žara: Električna • Element žara: 1700 W • Velik žar - Moč: 2700 W • Spodnja moč grelnega elementa: 1200 W • Zgornja

grelni element - Moč: 1000 W • Krožni grelni element - Moč: 2000 W • Regulacija temperature: elektronska

DRUGE TEHNIČNE LASTNOSTI PEČICE

Neto prostornina druge votline: 35 litrov • Material votline: Emajl za enostavno čiščenje • Položaji polic: 4 • Vrsta polic: Kovinski regali

• Število luči: 1 • Vrsta svetlobe: Žarljiva

Da • Notranja vrata iz polnega stekla: Da • Odstranljiva notranja vrata: Da • Ne. Skupna stekla vrat: 3 • Ne.

Varnostni termostat: Da • Hladilni sistem: Tangencialno • Vrsta žara: Električna • Element žara - moč: 1300 W • Velik žar - Moč:

1900 W • Spodnji grelni element - moč: 700 W • Zgornji grelni element - Moč: 600 W • Regulacija temperature: Elektro

mehansko

UČINKOVITOST / ENERGETSKA ZNAKA

Razred energetske učinkovitosti: A • PLIN - Poraba energije pri ventilatorski konvekciji, prva votlina: 2,88 MJ • Poraba energije

prisilna konvekcija zraka (kWh) prva votlina: 0,80 KWh • PLIN - Poraba energije v običajnem načinu, prva votlina: 3,92 MJ • Energija

poraba običajne prve votline (kWh): 1,09 KWh



UČINKOVITOST /ENERGETSKA ZNAKA - DRUGA VARNOST

Razred energetske učinkovitosti, druga votlina: A • PLIN - Poraba energije v običajnem načinu, druga votlina: 2,66 MJ • PLIN -

Poraba energije v običajnem načinu, druga votlina: 0,74 KWh

ELEKTRIČNA POVEZAVA

Nazivna moč: 5200 W • Napetost: 220-240 V • Napetost 2 (V): 380-415 V • Frekvenca: 50/60 Hz • Dolžina napajalnega kabla:

120 cm

PLINSKA POVEZAVA

Moč priključitve na plin (W): 12600 W • Vrsta plina: G25/G25.3 Zemeljski plin

LOGISTIČNE INFORMACIJE

Širina (mm): 900 mm • Višina izdelka (mm): 900 mm • Globina (mm): 600 mm • Neto teža (kg): 69.800 kg

VKLJUČENI PRIBOR

Vključene so tudi druge plinske šobe: G20 zemeljski plin, G30 utekočinjeni plin

PRIBOR VKLJUČEN ZA GLAVNO PEČICO IN PLOŠČO

Mreža za žar: 1 Stojalo s hrbtnim in stranskim omejevalnikom: 1 xTeleskopske vodila, delno izvlečna: 120 mm globok pladenj: 240 mm globok pladenj: 1

PRIBOR VKLJUČEN ZA SEKUNDARNO PEČICO

Stojalo s hrbtnim in stranskim omejevalnikom: 1 Mreža za žar: 1 Širok pekač: 1

NEOBVEZNO

GTT: Teleskopska vodila, pečice, štedilniki GTP: teleskopska vodila, pečice, štedilniki BGCPF9: posoda, štedilniki




