
EOC5E70X Piekarnik do zabudowy

Piekarnik parowy seria 700 SteamCrisp®

Połączenie pary i gorącego powietrza gwarantuje, że
potrawy nie wysychają i można je piec w niższej
temperaturze. Gotowa pieczeń będzie soczysta w
środku i cudownie chrupiąca z wierzchu.

SteamCrisp ochrona przed przesuszeniem

To idealne rozwiązanie do pieczenia mięs,
zapiekanek, pieczywa, ciast, a także odgrzewania
potraw bez ryzyka wysuszenia. Dodatek pary
poprawia smak i konsystencję.

Czyszczenie parowe AquaClean

Czyszczenie piekarnika nie musi być uciążliwe – w
przypadku naszego urządzenia wyręczy Cię w tym
para. Para wodna rozmiękcza zaschnięte zabrudzenia
w komorze piekarnika, co ułatwia ich usunięcie.

Dodatkowe zalety:
Precyzyjna kontrola czasu pieczenia z wyświetlaczem LED•

Wentylator zapewnia stały obieg gorącowego powietrza, gwarantując
równomierne upieczenie.

•

Równomierne pieczenie nawet na 3 poziomach jednocześnie.•

Funkcje:

Piekarnik do zabudowy•
Piekarnik wielofunkcyjny z funkcją
piekarnika parowego

•

System czyszczenia: emalia
samoczyszcząca/czyszczenie wodne

•

Wyświetlacz: SET•
Kolor wyświetlacza: biały•
Panel: szklany panel w stalowej ramce•
Funkcje: grzanie dolne,
konwencjonalne/tradycyjne pieczenie,
szybkie grillowanie, delikatne,
nawilżanie, pizza, termoobieg z parą,
termoobieg, grillowanie turbo

•

Typ drzwi/maks. temp. drzwi [K]: 2
szyby/ 50

•

Możliwość pieczenia na 3 poziomach
jednocześnie

•

Blachy dołączone do piekarnika: 1
emaliowana blacha, 1 emaliowana
brytfanna

•

Łatwe do czyszczenia drzwi•
Halogenowe oświetlenie piekarnika•
Chowane pokrętła•
Wentylator chłodzący•

Dane techniczne:

Instalacja : do zabudowy•
Kolor : stal szlachetna•
Interfejs : płaskie chowane pokrętła z metalowymi kapslami•
Wyposażenie : prowadnice TR1LV•
Tryby gotowania : zintegrowana para•
Funkcje piekarnika : ogrzewanie dolne, grill + ogrzewanie dolne +
nawiew, grill + nawiew, grill + ogrzewanie górne, grill +
ogrzewanie górne + nawiew, oświetlenie, termoobieg, para +
termoobieg, ogrzewanie górne + dolne

•

Brytfanny dołączone do piekarnika : 1 emaliowana blacha, 1
emaliowana brytfanna

•

Rodzaj rusztu : 1, wysoki, chromowany•
Prowadnice : drabinki•
Całkowity pobór mocy [W] : 2790•
Moc grilla [W] : 2700•
Moc grzałki dolnej [W] : 1000•
Moc grzałki górnej [W] : 1000•
Moc grzałki grilla [W] : 1700•
Moc grzałki termoobiegu [W] : 1900•
Oświetlenie : 1, halogen/tył•
Sposób czyszczenia : emalia samoczyszcząca/czyszczenie
wodne

•

Moc oświetlenia [W] : 40•
Klasa efektywności energetycznej : A•
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu [kW] : 0,93•
Zużycie energii, wentylator [kWh/cykl] : 0,81•
Zakres temperatur : 50°C-275°C•
Pojemność użytkowa [l] : 72•
Powierzchnia największej płyty grzewczej - górny piekarnik [cm2]
: 1335

•

Wymagany bezpiecznik [A] : 16•
Napięcie [V] : 220-240•
Rodzaj wtyczki : Schuko•
Przewód [m] : 1,6•
Waga netto [kg] : 30•
Wysokość [mm] : 594•
Szerokość [mm] : 596•

Opis produktu:

Piekarnik elektryczny z
parą SteamCrisp.
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