
CKB56400BW Volně stojící sporák

Přidejte páru pro nejkřupavější výsledky

Kromě všech standardních funkcí je tento sporák SteamBake vybaven funkcí
PlusSteam, která přidá na začátku procesu pečení páru. Pečení v páře uchová
těsto na povrchu vlhké, čímž se vytvoří zlatavá a chutná kůrka, zatímco jeho
střed zůstává měkký a vláčný. Můžete tak péci křupavý a chutný chléb, muffiny
nebo koláče.

Všude rovnoměrně propečené

Horkovzdušný systém uvnitř trouby zajišťuje
rovnoměrnou cirkulaci vzduchu. Trouba se tak ohřeje
rychleji a v celém jejím prostoru dosáhnete
rovnoměrných výsledků pečení, takže vaše pokrmy
budou vždy dokonale připravené.

Úplná kontrola nad zapalováním

Zapalte plamen pouhým otočením a zmáčknutím jediného knoflíku. Je to
bezpečný a intuitivní systém pro naprostou kontrolu nad vařením.

Další benefity
Používejte troubu na nízkou teplotu k sušení ovoce a zeleniny a zachováte tak
jejich chuť a strukturu.

•

Ochraňte živiny párou•

Zjistěte stav vašeho jídla jediným pohledem•

Specifikace

Typ varné desky: Plynová•
Typ víka: skleněné•
Levá přední varná zóna: velký hořák ,
3000W/102mm

•

Levá zadní varná zóna: malý hořák ,
1000W/55mm

•

Pravá přední varná zóna: střední hořák
, 2000W/71mm

•

Pravá zadní varná zóna: střední hořák ,
2000W/71mm

•

Typ trouby: Elektrická•
Funkce trouby: Fan + top + bottom
(100°C), Gril + horní ohřev, Gril + horní
ohřev + ventilátor, světlo, Kruhové
těleso + SteamBake + ventilátor,
Kruhové těleso + ventilátor, Horní +
spodní ohřev, Horní + spodní ohřev +
ventilátor, Ventilátor, Ventilátor + horní
ohřev, Spodní ohřev

•

Funkce spodní trouby:•
Funkce trouby: Fan + top + bottom
(100°C), Gril + horní ohřev, Gril + horní
ohřev + ventilátor, světlo, Kruhové
těleso + SteamBake + ventilátor,
Kruhové těleso + ventilátor, Horní +
spodní ohřev, Horní + spodní ohřev +
ventilátor, Ventilátor, Ventilátor + horní
ohřev, Spodní ohřev

•

Čištění trouby: Černý smalt•
Jednoduše čistitelné dveře•
Odvod par v zadní části sporáku•

Technické specifikace

Systém tepelné úpravy : Ventilátor + kruhové topné těleso•
Rozměry (mm) : 855x500x600•
Třída energetické účinnosti : A•
Typ ohřevu desky : Plynová•
Max. příkon (W) : 2506.8•
Barva : Bílá•
Napájecí napětí (V) : 230•
Čištění trouby : Černý smalt•
Délka kabelu (m) : 1.5•
Požad. jištění (A) : 16•
Plocha největšího plechu (cm²) : 1120•
Vnitřní objem (l) : 58•
Spotřeba energie se standardním zatížením (kWh/cyklus) : 0.84•
Spotřeba energie se standardním zatížením, režim s ventilátorem
(kWh/cyklus) : 0.76

•

Instalace : Volně stojící spotřebič•
Funkce trouby : Fan + top + bottom (100°C), Gril + horní ohřev,
Gril + horní ohřev + ventilátor, světlo, Kruhové těleso +
SteamBake + ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor, Horní +
spodní ohřev, Horní + spodní ohřev + ventilátor, Ventilátor,
Ventilátor + horní ohřev, Spodní ohřev

•

Gril : elektrický•
Pravá přední zóna - výkon/průměr : 2000W/71mm•
Pravá zadní zóna - výkon/průměr : 2000W/71mm•
Levá přední zóna - výkon/průměr : 3000W/102mm•
Levá zadní zóna - výkon/průměr : 1000W/55mm•
Střední zóna vpředu - výkon/průměr : 0W/0mm•
Střední zóna vzadu - výkon/průměr : 0W/0mm•
Výbava trouby - plechy : 1 smaltovaný plech na pečení koláčů, 1
černý smaltovaný plech na zachytávání mastnoty

•

Výbava trouby - rošty : 1 chromovaný otočný rošt•
Výsuvy ve výbavě : Kolejnice pro rošt•
Product Partner Code : All Open•
EAN kód produktu : 7332543565771•

Popis výrobku


