
EKC6450AOX Volně stojící sporák

Buďte jako profesionálové a sledujte, co se děje

Díky důmyslnému designu tohoto sporáku snadno
zjistíte stav přípravy všech vašich jídel – ať pod
grilem, v troubě, nebo na varné desce.

Lepší časování trouby

Abychom zajistili, že se vaše pokrmy nepřipravují příliš dlouho, je tato trouba
vybavena elektronickým časovačem, který vypne ohřev po uplynutí
nastaveného času.

Skleněná dvířka, která se jednoduše čistí

Dvířka je možné zcela vyjmout a demontovat jednotlivé skleněné panely pro
rychlé a důkladné vyčistění z obou stran.

Další benefity
Kontrolky zbytkového tepla vás upozorní, když je varná zóna stále teplá•

Extra velké plechy na pečení, díky kterým připravíte více jídel najednou•

Specifikace

Typ varné desky: Sklokeramická
sálavá

•

Levá přední varná zóna: dvojokruhová,
Hilight s rychlým zahříváním ,
1000W/2200W/140mm/210mm

•

Levá zadní varná zóna: Hilight s
rychlým zahříváním , 1200W/145mm

•

Pravá přední varná zóna: Hilight s
rychlým zahříváním , 1200W/145mm

•

Pravá zadní varná zóna: dvojokruhová
oválná, Hilight s rychlým zahříváním ,
2200W/1400W/265mm/170mm

•

Počet indikátorů zbytkového tepla pro
varné zóny: 4

•

Typ trouby: Elektrická•
Funkce trouby: Ventilátor+spodní
ohřev, Fan + top (w/o Lamp), Gril +
horní ohřev, Gril + horní ohřev +
ventilátor, Kruhové těleso + spodní
ohřev + ventilátor, Kruhové těleso +
ventilátor, Horní + spodní ohřev

•

Ovládání pro 4 zóny•
Otočné zasouvatelné knoflíky•
Čištění trouby: Černý smalt•
Jednoduše čistitelné dveře•
Odvod par v zadní části sporáku•
Chladící ventilátor ovládacího panelu•
Nastavitelná výška•

Technické specifikace

Design : Design•
Barva : Nerez•
Barva : Nerez•
Designová řada : Inspiration•
Typ ohřevu desky : Sklokeramická sálavá•
Značka : Electrolux•
Model : EKC6450AOX•
Kategorie výrobku : Sporák•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Systém tepelné úpravy : Ventilátor + kruhové topné těleso•
Oteplení dvířek (°C) : 55•
Složení dvířek : 3 skla•
Materiál ovládacího panelu : Nerezový•
Vnitřní objem (l) : 73•
Čištění trouby : Černý smalt•
Indikátory trouby : Indikace termostatu•
Víko : Bez víka•
Funkce trouby : Ventilátor+spodní ohřev, Fan + top (w/o Lamp),
Gril + horní ohřev, Gril + horní ohřev + ventilátor, Kruhové těleso
+ spodní ohřev + ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor, Horní +
spodní ohřev

•

Typ držadla : Plastové•
Výbava trouby - rošty : 1 bežný rošt chromovaný•
Výbava trouby - plechy : 1 kombinovaný plech černý smalt•
Gril : elektrický pevně ukotvený•
Energie : Energy supply•
Energetická třída : A•
Energetická třída při funkci : Fan-Forced convection•
Max. příkon (W) : 10300•
Levá přední zóna -
výkon/průměr : 1000W/2200W/140mm/210mm

•

Levá zadní zóna - výkon/průměr : 1200W/145mm•
Pravá přední zóna - výkon/průměr : 1200W/145mm•
Pravá zadní zóna -
výkon/průměr : 2200W/1400W/265mm/170mm

•

Požad. jištění (A) : 3x16•
Napájecí napětí (V) : 230•

Popis výrobku
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