
SO4302S3X
Pečica, Classica, Compact 45 cm, S funkcijo pare, Nerjaveče jeklo, A ++, Čiščenje s paro

VRSTA

Družina izdelkov: Pečica • Kategorija: Kompaktna 45 cm • Razpon pare: 20 -100 % • Način peke: S funkcijo pare •

Parna tehnologija: Steam 100 • Vitality sistem: Da • Napajanje: Električno • EAN koda: 8017709305215 • Čiščenje

pečica: čiščenje s paro

LINIJA VZORCA

Barva: Nerjaveče jeklo • Končna obdelava: Premaz proti prstnim odtisom • Oblikovna linija: Classica •

Material: Nerjaveče jeklo • Vrsta stekla: Eclipse • Izvedba vrat: Z dvema vodoravnima črtama • Ročaj: Classica • Barva

ročaj: učinek nerjavnega jekla
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PROGRAMI / FUNKCIJE

Število funkcij kuhanja: 12 • Funkcije kuhanja: zgornji in spodnji grelni element, zgornji in spodnji grelni element + kroženje zraka, True Fan Cooking,

Turbo, ECO, Žar, Spodnji grelec, Pizza • Funkcije kuhanja s parno tehnologijo: para, zgornji in spodnji grelec + kroženje zraka,

Kuhanje s pravim ventilatorjem, Sous Vide • Druge funkcije s parno tehnologijo: čiščenje rezervoarja, izpust vode, dovod vode, odstranjevanje vodnega kamna •

Druge funkcije: odmrzovanje po času, vzhajanje testa, kuhanje kamnov, žar, cvrtje na zraku, šabat • Funkcije

čiščenje: Čiščenje s paro

NADZOR

Zaslon: Da • Kontrole: Gumbi + gumbi na dotik • Število gumbov: 2 • Gumbi: Classica

OPCIJE

Nastavitve časa: Zakasnitev začetka in izklopa po koncu kuhanja • Časovnik: Da • Časovnik: 1 • Način razstavnega prostora: Da •

Hitro segrevanje: Da • Druge funkcije: Ohranjanje tople hrane, Eko osvetlitev, Zvoki, Osvetlitev

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Vrsta zaslona: EvoScreen • Vrsta zaslona: LCD • Nastavitve temperature: Elektronski • Najnižja temperatura:

30 °C • Najvišja temperatura: 250 °C • Material notranje komore: Ever Clean emajl • Število stopenj pečenja: 2 •

Vrsta nivojev pečice: Kovinske letve •  ventilator: 1 • Število svetlobnih virov: 1 • Možnost

zamenjava svetlobnega vira: Da • Vrsta osvetlitve: halogenska • Moč osvetlitve: 40 W • Osvetlitev odprta

vrata: Da • Odpiranje vrat: Standardno • Vrsta vrat: Kaljeno steklo v vratih • Enostavno odstranjevanje vrat: Da • 

Popolnoma zastekljena notranja površina vrat: Da • Enostavno odstranljivo notranje steklo vrat: Da • Število stekel v 

vrata pečice: 3 • Mehko odpiranje: Da • Tečaji za mehko zapiranje: Da • Varnostni termostat: spremenljivo • Termostat 

za varnost: Da • Hladilni sistem: statični • Polnjenje vode: predal, ročno • Prostornina rezervoarja: 0,8 l •

Samodejni izklop grelnih elementov pri odpiranju vrat: Da • Moč spodnjega grelnika: 1200 W • Moč grelnika žara: 1750 

W • Moč obročnega grelnika: 1400 W

OZNAKA ZMOGLJIVOST/ENERGETSKA

Razred energijske učinkovitosti: A ++ • Neto prostornina komore: 41 l • Poraba energije pri standardni obremenitvi w

tradicionalni način (kWh/cikel) - glavna pečica: 2,59 MJ • Poraba energije pri standardni obremenitvi,

tradicionalna (kWh/cikel) - glavna pečica: 0,72 KWh • Poraba energije pri standardni obremenitvi, z vključenim

ventilator (kWh/cikel) - glavna pečica: 1,58 MJ • Poraba energije pri standardni obremenitvi, v načinu

ventilator (kWh/cikel) - glavna pečica: 0,44 KWh

ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK

Napetost: 220-240 V • Priključna moč (W): 3000 W • Frekvenca (Hz): 50/60 Hz • Dolžina napajalnega kabla (cm):

115 cm



LOGISTIČNE INFORMACIJE

Dimenzije izdelka (mm): 450x597x548 • Neto teža: 36.800 kg

STANDARDNA DODATNA OPREMA

Zaklepna rešetka: 1 pladenj iz nerjavečega jekla (20 mm): 1 globoka rešetka za pladnje: 1 globok emajlirani pladenj (50 mm):

1 Drugi dodatki: komplet za polnjenje vode Plošča iz nerjavečega jekla (40 mm): 1

NEOBVEZNO

GTTV2: Dodatki, Vrsta: Teleskopska vodila, Pečice PALPZ: Dodatki, Vrsta: Lopata za pico, Pečice, štedilniki

samostoječi BN620-1: Dodatki, Vrsta: Pladenj, Pečice, Samostoječi štedilniki BN640: Dodatki, Vrsta: Pladenj, Pečice,

Samostoječe kuhinje


