
Grils, kas gādā par zeltainu rezultātu
Sākot ar kraukšķīgu bekonu un beidzot ar burbuļojošu mocarellu — izmantojiet 
savu grilu vairāk kā jebkad agrāk.  Ideāli piemērots kraukšķīgiem vistas 
spārniņiem un mutē kustošam halloumi sieram. 

Ātra un efektīva — vienmērīga gatavošana
Mūsu vienmērīgās gatavošanas sistēma izplata karstumu visā cepeškrāsnī, 
gādājot, lai viss gatavotos vienmērīgi. Jums pat nav jāpagriež ēdiens. Mūsu 
tehnoloģija gādā, lai cepeškrāsns sakarstu ātrāk, ietaupot laiku un enerģiju.

Ietaupiet laiku, izmantojot ātrās sakarsēšanas 
funkciju
Mūsu ātrās uzsilšanas funkcija gādā, lai cepeškrāsns 
būtu gatava lietošanai, kad jums tā nepieciešama. 
Pateicoties īsākam iepriekšējās uzsildīšanas laikam, 
salīdzinot ar parasto sildīšanu, jūs varat novirzīt laiku 
neaizmirstamām maltītēm.

Izbaudiet EXPlore LED displeja sniegtās iespējas ar ērti lietojamajiem 
skārientaustiņiem.
Izziniet jaunu veidu, kā izbaudīt savas cepeškrāsns darbību, izmantojot 
EXPlore LED displeja ērti lietojamos skārientaustiņus. Rezonējošā saskarne 
sniedz jums ātru piekļuvi un dinamisku kontroli pār gatavošanas laiku, 
temperatūru un citām funkcijām.

Grils, lai maltītes būtu dažādas
Izbaudiet mūsu mikroviļņu krāsnī ceptus mocarellas 
grauzdiņus un sulīgu grilētu vistiņu. Papildu grila 
funkcija ļauj jums izbaudīt iecienītākos ēdienus, turklāt 
ātri.

Cepeškrāsns ar mikrov. funkciju, 46x60 cm, nerūs. tēr., 43l, iegremd. 
regulatori, 14 karsēšanas režīmi, mikrov. jauda 1000W, 45 automāt. progr.

Gardas maltītes divreiz ātrāk
800 CombiQuick® samazina laiku, kas nepieciešams jūsu iecienītāko ēdienu 
pagatavošanai. Ēdiens šajā kompaktajā ierīcē tiek gatavots divreiz ātrāk, 
apvienojot ventilatora izplatītu karsto gaisu, daudzfunkciju cepeškrāsns 
programmu un mikroviļņu krāsns režīmu. Ļaujot jums pagatavot gardas 
maltītes divreiz ātrāk.

Priekšrocības un funkcijas

• Iebūvējama kompakta krāsns
• Krāsns ar mikroviļņu funkciju
• Cepeškrāsns gatavošanas režīmi: apakšējā karsēšana, tradicionālā 
gatavošana + mikroviļņi, tradicionālā gatavošana, atkausēšana + mikroviļņi, 
saldēta pārtika, grils + mikroviļņi, grilēšana, mikroviļņi, picas uzstādījumi, 
uzsildīšana + mikroviļņi, gatavošana ar ventilatoru, gatavošana ar ventilatoru 
+ mikroviļņi, turbo grilēšana, turbo grilēšana + mikroviļņi
• Elektroniska temperatūras iestatīšana
• Automātisks temperatūras piedāvājums
• Cepeškrāsns ātrās uzkarsēšanas funkcija
• Mikroviļņu jauda: 1000 vati
• Cepeškrāsns tilpne ar 2 gatavošanas līmeņiem
• Cepeškrāsns automātiskās atslēgšanās funkcija
• Atlikušā siltuma indikācija
• Komplektācijā ietilpstošās paplātes: 1 pelēka emaljēta palāte, 1 Glass plate
• Ventilators apstājas, kad tiek atvērtas durvis
• Elektroniska bērnu drošības funkcija
• Halogēns cepeškrāsns apgaismojums
• Cepeškrāsns apgaismojums automātiski ieslēdzas, kad tiek atvērtas durvis
• Iegremdējami regulatori
• Dzesēšanas ventilators
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Uzstādīšanas veids iebūvējams
Wifi savienojums No
''Cook View'' funkcija Nē
Pamatkrāsa Nerūsoša tērauda
Facet_PL_Oven_Ov_Ctrl EXPlore

Oven control type Pop in / Pop out flat with sungrind 
caps

Gatavošanas veids Mikroviļņi/daudzfunkcionāla 
gatavošana

Teleskopiskās vadotnes Režģis
Paplāšu veids 1 pelēka emaljēta palāte, 1 Glass plate
Režģu veids 1 hromēts režģis
Mikroviļņu jauda, W 1000
Kopējā pieslēguma jauda, W 3000
Grila maksimālā jauda, W 1900
Apakšējā sildelementa jauda, W 1000
Grila jauda, W 1900
Riņķveida sildelementa jauda, W 1650
Cepeškrāsns apgaismojums 1, Top halogen
Cepeškrāsns tīrīšana Viegli tīrāma emalja
SoftClosing Nē
Lampu jauda, W 25
Elektroenerģijas patēriņa klase .
Temperatūras diapazons 30°C-230°C

Neto tilpums, l 43
Drošinātājs, A 16
Tīkla spriegums, V 220-240
Kontaktdakša "Schuko"
Strāvas vada garums, m 1.5
Neto svars, kg 39.9
Augstums, mm 455
Platums, mm 595
Dziļums, mm 567
Iebūvēšanas nišas augstums, mm 450
Iebūvēšanas nišas platums, mm 560
Iebūvēšanas nišas dziļums, mm 550
Bruto svars, kg 41.4
Iepakojuma augstums, mm 555
Iepakojuma platums, mm 635
Iepakojuma dziļums, mm 670
Stacking level 6
Produkta numurs 944 066 920
Svītru kods 7332543808793

Produkta specifikācija
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