
EZA5420AOX Piekarnik do zabudowy

Łatwe pieczenie

Wygodne i łatwe w obsłudze funkcje tego piekarnika
pozwolą Ci bez wysiłku przyrządzać wspaniale
upieczone potrawy.

Termoobieg - ekonomiczne pieczenie

Pozwala skrócić czas i obniżyć temperaturę pieczenia.
Umożliwia równomierne pieczenie na kilku poziomach
jednocześnie.

Prosta kontrola

Tryb pieczenia z funkcją odliczania umożliwia kontrolę procesu pieczenia. Po
wyłączeniu piekarnika wyświetlacz zmienia się w zegar.

Dodatkowe zalety:
Prowadnice teleskopowe - bezpieczne wyjmowanie potraw•

Turbogrill zapewnia szybkie, doskonałe efekty opiekania•

Funkcja czyszczenia katalitycznego zapewnia idealną czystość piekarnia•

Funkcje:

Piekarnik do zabudowy•
Piekarnik wielofunkcyjny z
termoobiegiem

•

System czyszczenia: powłoka
katalityczna

•

Prowadnice teleskopowe•
Wyświetlacz: SET•
Kolor wyświetlacza: bursztynowy•
Panel: szklany panel w stalowej ramce•
Funkcje: grzanie dolne,
konwencjonalne/tradycyjne pieczenie,
rozmrażanie, szybkie grillowanie, grill,
ogrzewanie górne, termoobieg

•

Typ drzwi/maks. temp. drzwi [K]: 2
szyby/

•

Możliwość pieczenia na 2 poziomach
jednocześnie

•

Blachy dołączone do piekarnika: 1
emaliowana blacha (czarna), 1
emaliowana brytfanna (czarna)

•

Łatwe do czyszczenia drzwi•
Chowane pokrętła•
Wentylator chłodzący•

Dane techniczne:

Instalacja : do zabudowy•
Funkcja Connectivity : nie•
Kolor : stal szlachetna Antifingerprint•
Interfejs : wysuwane•
Wyposażenie : prowadniceTR1L•
Tryby gotowania : termoobieg•
Brytfanny dołączone do piekarnika : 1 emaliowana blacha
(czarna), 1 emaliowana brytfanna (czarna)

•

Rodzaj rusztu : 1, chromowany•
Prowadnice : drabinki, wkłady katalityczne•
Całkowity pobór mocy [W] : 2500•
Moc grilla [W] : 2450•
Moc grzałki dolnej [W] : 1000•
Moc grzałki górnej [W] : 800•
Moc grzałki grilla [W] : 1650•
Moc grzałki termoobiegu [W] : 2000•
Oświetlenie : 1, tył•
Sposób czyszczenia : powłoka katalityczna•
Moc oświetlenia [W] : 25•
Klasa efektywności energetycznej : A•
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu [kW] : 0,83•
Zużycie energii, wentylator [kWh/cykl] : 0,82•
Zakres temperatur : 50°C - 250°C•
Poziom hałasu [dB] - górny piekarnik : 47•
Pojemność użytkowa [l] : 57•
Powierzchnia największej płyty grzewczej - górny piekarnik [cm2]
: 1130

•

Wymagany bezpiecznik [A] : 13•
Napięcie [V] : 220-240•
Rodzaj wtyczki : nie•
Przewód [m] : 1,1•
Waga netto [kg] : 29,6•
Wysokość [mm] : 590•
Szerokość [mm] : 594•
Głębokość [mm] : 560•
Wysokość niszy [mm] : 593•
Szerokość niszy [mm] : 560•

Opis produktu:

Piekarnik do zabudowy
z termoobiegiem,
powłoką katalityczną,
funkcją grilla i
prowadnicami
teleskopowymi, stal
szlachetna.
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