
SFPR9606TNR
Pečica, Dolce Stil Novo, 90x48 cm, vroč zrak, črna, A+, piroliza

VRSTA

Družina izdelkov: Pečica • Kategorija izdelkov: 90x48 cm • Vrsta ogrevanja: vroč zrak • Vir energije: Električna •  Čistilni 

sistem: piroliza

DESIGN

Barva: črna • Površina: visok sijaj • Estetika: Dolce Stil Novo • Dekoracija sestavnih delov: baker • Material: steklo •

Vrsta stekla: Eclipse črno steklo • Vrata aparata: Polno steklo • Ročaj vrat: Dolce Stil Novo • Barva / dizajn kljuke: črna

PROGRAMI / FUNKCIJE

Število vrst ogrevanja: 10 • Samodejni programi: 48 • Vrste ogrevanja: zgornja/spodnja toplota, krožni zrak, vroč zrak, turbo

Vroč zrak, ECO, žar velike površine, žar velike površine + konvekcija, spodnja toplota, spodnja toplota + konvekcija, pica • Personalizirani recepti: 64 •

Posebne funkcije: odmrzovanje glede na čas, odtaljevanje glede na težo, raven kvasa, ohranjanje toplote, toplejši krožnik, sabat •

Program čiščenja: piroliza
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KONTROLE

Zaslon: Da • Način delovanja: Full Touch Control

OPCIJE

Programiranje časa kuhanja: predizbira časa in konec kuhanja • Minutni števec: Da • Nastavljiv časovnik / števec minut: 2 • Demo način

Funkcija razstavnega prostora: Da • Vodenje uporabnika z dotikom: Da • Hitro predgrevanje: Da • Demo vadnica sejemski krog: Da •

Upravljanje predgretja: Da • SmartCooking kuhanje pri nizki temperaturi: Da • Funkcija zaklepanja/varnost otrok: Da •

Dodatne funkcije: ohranjanje toplote, funkcija ECO-Light, večjezična nastavitev jezika, digitalna ura, signalne tone je mogoče izklopiti,

Nastavljivi zvočni signali, funkcija zatemnitve • Kronologija: zadnjih 10 uporabljenih funkcij

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Zaslon: VivoScreen • Tehnologija zaslona: TFT • Nadzor temperature: Elektronski • Najnižja temperatura: 30 °C • Temperatura

max.: 280 °C • Material kuhalnega prostora: emajliranje Ever Clean • Število stopenj kuhanja: 4 • Vrsta drsnih vodil:

Viseči okvir • Število prezračevanja (kroženje zraka/toplega zraka): 3 • Število luči: 2 • Zamenljive luči: Da •

Vrsta razsvetljave: halogenska • Moč osvetlitve: 40 W • Osvetlitev ob odpiranju vrat: Da • Vrsta odpiranja vrat:

Standardno odpiranje vrat • Vrata aparata: Hladna vrata • Odstranljiva vrata: Da • Popolnoma steklena notranja vrata: Da • Popolnoma steklena notranja vrata, odstranljiva: Da •

Število vseh zasteklitev vrat: 4 • Sistem za zaklepanje Soft-Close Comfort: Da • Varnostni termostat: Da • Hladilni sistem:

Prečni ventilator • Varnostni izklop ogrevanja pri odpiranju vrat: Da • Moč spodnjega grelnika: 1700 W • Moč grelnika

Zgornja toplota: 1200 W • Moč žara za majhne površine: 1700 W • Moč žara za velike površine: 2900 W • Moč toplega zraka 1:

1550 W • Moč toplega zraka 2: 1550 W

TEHNIČNI PODATKI / ENERGETSKA NALEPKA

Razred energijske učinkovitosti (na lestvici od A +++ do D): A + • Uporabna prostornina kuhalnega prostora: 85 l • Poraba energije na cikel

in predel pečice v običajnem načinu: 2,66 MJ • Poraba energije na cikel v običajnem načinu, predal za pečico 1 (EC

električna votlina): 0,74 KWh • Poraba energije na cikel in kuhalna komora v konvekcijskem načinu: 4,64 MJ • Poraba energije na cikel

v načinu konvekcije, kuhalni prostor 1 (EC električna votlina): 1,29 KWh

ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK

Napetost: 220-240 V • Skupna električna priključna obremenitev: 3300 W • Frekvenca: 50/60 Hz • Dolžina napajalnega kabla: 115 cm

LOGISTIČNE INFORMACIJE

Dimenzije izdelka VxŠxG: 475x896x571 • Neto teža (kg): 56.500 kg

STANDARDNA DODATNA OPREMA

Emajliran pekač / pekač (V: 40 mm): 1 nosilna rešetka za pekač: 1 rešetka za žar z zaklepom globine: 1 popolnoma teleskopski izvlec, 1

1. stopnja



NEOBVEZNO

BNP608T: dodatki, vrsta izdelka: pekač, vgradna pečica, samostoječi štedilnik PPR9: dodatki, vrsta izdelka: kamen za pico, vgradna pečica,

Samostoječa peč

Smeg Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 57, 80636 München


