
EZA5420AOX Фурна за вграждане

Готвенето във фурна вече е по-лесно

С набора от лесни и практични програми, вие
можете да разчитате на безпроблемно и
безупречно готвене.

Гответе по-бързо и по-икономично

Чрез вентилираното готвене с горещ въздух
можете да намалите времето за готвене и
температурата. В резултат на това печелите
време и правите икономии без комромис в крайния
резултат.

Лесно управление контролни превключватели и функция за обратно
броене
За лесен контрол, интерфейсът с контролни превключватели и LED
дисплей ви дава директен достъп до функцията за обратно броене и
режимите на готвене. Когато фурната е изключена, дисплеят ще ви
показва часът.

More Benefits :
Access dishes in your oven effortlessly.•

Двукръгов грил, осигуряващ бързи и изключителни резултати при
изпичане

•

Каталитично покритие, улесняващо почистването на фурната•

Характеристики

Фурна за вграждане•
Мултифункционална фурна с кръгов
нагревател

•

Енергиен клас на фурната: A•
Функции за готвене на фурната:
Осветление, Горен нагревател,
Горен нагревател + долен
нагревател, долен нагревател, Грил,
Грил + горен наревател, Кръгов
нагревател + вентилатор,
Вентилатор + осветление

•

Телескопични водачи: Едно ниво
телескопични водачи

•

Вътрешност на фурната с 2 нива на
печене

•

Пуш-пул бутони•
Преглед на функциите на фурната:
Край , Таймер, Акустичен сигнал,
Продължителност на готвенето,
Време

•

Лесна за почистване врата•
Разглобяем горен нагревателен
елемент за по-лесно почистване

•

Вентилатор за охлаждане•
Тави, приложени към фурната: 1
емайлирана тава за сладкиши , 1
дълбок съд за печене / отцеждане

•

Решетки, приложени към фурната: 1
хромирана решетка

•

Дължина на кабела: 1.1 м•

Технически спецификации

Енергиен клас : A•
Използваем обем (л.) : 57•
Почистване : Каталитично•
Температурен диапазон : 50°C - 250°C•
Размери ВxШxД в мм : 590x594x560•
Размери за вграждане ВxШxД в мм : 593x560x550•
Максимална мощност (W) : 2500•
Захранващо напрежение (Volt) : 220-240•
Необходим предпазител (А) : 13•
Честота (Hz) : 50/60•
Външна дължина на захранващия кабел : 1.1•
Обща площ на повърхн. на фурната в см2 : 1130•
Цвят : Инокс с покртите срещу петна от пръсти•
Ниво на шума в dB(A) : 47•
Product Partner Code : ER Open•
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