
KODGC70TX Vestavná trouba

SteamBake vaše domácí pekárna

V troubě 600 SteamBake vytvoříte s pomocí páry nadýchané muffiny a koláče.
Dozlatova upečete kuře, lasagně nebo šťavnatou rybu. Stisknutím tlačítka
dosáhnete rovnoměrného propečení, křupavé kůrky a vláčného těsta.

Funkce SteamBake pro chutné pečení

S funkcí SteamBake upečete doma stejně jako v
pekárně. Vlhkost podporuje lepší vykynutí těsta, aby
bylo vláčnější, a suché teplo zase vykouzlí zlatavou
kůrku. Užívejte si pečení chutných koláčů i šťavnatého
masa a křehkých ryb.

Katalytické čištění pro snadnou údržbu vaší
trouby
Díky naší technologii katalytického čištění můžete říci
sbohem nánosům mastnoty a zbytků.Tato samočisticí
technologie se automaticky spustí, když teplota v
troubě dosáhne 250 °C. Čištění vaší trouby je nyní
snadné.

Další benefity
Nastavte přesný čas přípravy pomocí LED displeje.•

Ventilátor rozvádí teplo rovnoměrně uvnitř celé trouby.•

Víceúrovňové pečení zvládne i tři plechy naráz a vždy s perfektním výsledkem•

Specifikace

Vestavná trouba•
Topné kruhové těleso, podporující
multifunkci trouby

•

Funkce trouby: Spodní ohřev,
Ventilátor + světlo, Gril + spodní ohřev
+ ventilátor, Gril + ventilátor, Gril +
horní ohřev, Gril + horní ohřev +
ventilátor, světlo, Kruhové těleso +
ventilátor + SteamBake, Horní + spodní
ohřev

•

Možnost pečení na 3 úrovních
najednou

•

Zasunovací ovladače•
Možnost elektronického nastavení
trouby:

•

Halogenové osvětlení•
Čištění: katalytické•
Snadno omyvatelné dveře•
Chladící ventilátor•
 1 smaltovaný koláčový plech na
pečení, 1 odkapávací pekáč šedý smalt

•

1 bežný rošt chromovaný vysoký•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 594
x 596 x 569

•

Vestavné rozměry (mm): 600 x 560 x
550

•

Technické specifikace

Vnitřní objem (l) : 72•
Barva : Nerez•
Elektronické funkce : akustický signál, trvání, konec, minutka, čas•
Funkce trouby : Spodní ohřev, Ventilátor + světlo, Gril + spodní
ohřev + ventilátor, Gril + ventilátor, Gril + horní ohřev, Gril + horní
ohřev + ventilátor, světlo, Kruhové těleso + ventilátor +
SteamBake, Horní + spodní ohřev

•

Výbava trouby - rošty : 1 bežný rošt chromovaný vysoký•
Max. příkon (W) : 2980•
Výbava trouby - plechy : 1 smaltovaný koláčový plech na pečení,
1 odkapávací pekáč šedý smalt

•

Výsuvy ve výbavě : Kolejnice pro rošt, S vyjímatelnými
katalytickými liniemi

•

Výška (mm) : 594•
Šířka (mm) : 596•
Hloubka (mm) : 569•
Vestavná výška (mm) : 600•
Šířka otvoru pro vestavbu (mm) : 560•
Hloubka otvoru pro vestavbu (mm) : 550•
Čistá hmotnost (kg) : 28.8•
Značka : Electrolux•
Model : KODGC70TX•
Energetická třída při funkci : Fan-forced•
Spotřeba energie - statická (H S ohřev) : 0.95•
Spotřeba energie - Multifunkce (s ventilátorem) : 0.81•
Obecná velikost : Velká•
Čas pečení - statická funkce (min.) : 43•
Čas pečení - multifunkce (min.) : 41•
Hlučnost (dB) : 43•
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) : 0.99•
Plocha největšího plechu (cm²) : 1424•
Barva : Nerez•
EAN kód produktu : 7332543664870•
Kód produktu (PNC) : 949 499 308•
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