Orkaitė „SenseCook“ su maisto termometru
BPK642120M

Pusžalis, vidutiniškai keptas ar gerai iškeptas – taip kaip pageidaujate.
Pristatome jūsų naują virtuvės šefo padėjėją. Tai naujas įrankis gaminant jūsų
svajonių šonkauliukus bei žuvį. Naudokitės maisto termometru, kad
galėtumėte nustatyti orkaitę, kokio maisto norite – pusžalio, vidutiniškai
iškepusio ar iškepusio. Jums nereikės net atidaryti durelių – viskuo pasirūpins
orkaitė.
Maxiklasse orkaitė su Pyroluxe® PLUS savaiminio išsivalymo sistema,
HorizonLine dizainas.

Gaminio privalumai ir ypatybės
Tobuli rezultatai naudojant maisto gaminimo
termometrą
Šios orkaitės maisto gaminimo termometru galite
išmatuoti vidinę temperatūrą savo patiekalo viduje jį
gamindami. Taigi kiekvienąkart gausite puikų rezultatą.

• Integruojama nepriklausoma orkaitė
• Daugiafunkcinė orkaitė su žiediniu kaitinimo elementu
• Mėsos termometras
• Nerūdijantis plienas, ant kurio nelieka pirštų atspaudų
• Elektroninis temperatūros reguliavimas

Orkaitė su savaiminio išsivalymo funkcija
Dėl pirolizinės valymo funkcijos, orkaitėje esantys
nešvarumai, riebalai ir maisto likučiai virsta pelenais,
kuriuos lengvai galite išvalyti drėgna šluoste.

• Orkaitės gaminimo funkcijos: Apačia, Grilis, Girlius (40) + apačia, Grilis +
apačia (80°C), Grilis + ventiliatorius, Žiedinis kaitinimas (40) + ventiliatorius
(30°C), Žiedinis kaitinimas + apačia + ventiliatorius, Žiedinis kaitinimas +
ventiliatorius, Žiedinis kaitinimas + ventiliatorius (drėgnas), Žiedinis kaitinimas
+ ventiliatorius (LTC)
• Greito orkaitės įkaitinimo funkcija
• Automatinis temperatūros pasiūlymas
• Automatinės programos pagal svorį

Vienu metu gaminkite daugiau - gaukite tobulą
rezultatą
Mūsų orkaitės papildomas kaitinamasis žiedas užtikrina
vienodą patiekalų kepimą – netgi įdėjus iki trijų skardų –
skaniai iškepa kiekvienas patiekalo kraštelis. Kiekviena
porcija bus tobulo skonio.

Visa jums reikalinga informacija
Šios orkaitės jutikliniame skystųjų kristalų ekrane galite lengvai valdyti
gaminimo laiką, funkciją ar temperatūrą, taip pat jame galite rasti iš anksto
užprogramuotus receptus.
Orkaitės durelės, kurios išlieka vėsios
Dėl saugaus liesti durelių paviršiaus, šios orkaitės išorė išlieka pakankamai
vėsi, todėl ją visada saugu liesti.

• Dažnai naudojamų orkaitės nustatymų atminties funkcija

Orkaitė „SenseCook“ su maisto termometru
BPK642120M
Gaminio techninės savybės
Prietaiso matmenys AxPxG, (mm)
Montavimo matmenys AxPxG, (mm)
Maitinimo laido ilgis, m
Saugiklis (A)
Maksimalus elektros galingumas, W
Įtampa, V
Energijos efektyvumo klasė
Naudingas tūris, l
Valymo metodas
Temperatūros diapazonas
Spalva
Kepimo padėklų laikikliai
Kepimo grotelės
Papildomi priedai
Svoris (neto), kg
Bar kodas
ProductTitle
Product Partner Code

594x595x567
590x560x550
1.5
16
3500
230
A+
71
Pirolizė
30°C - 300°C
Nerūdijančio plieno, nepaliekanti pirštų
anstpaudų
Chromuoti, Šoninės grotelės
1 chromuotos grotelės
TR1LV
36.5
7332543510580
Orkaitė „SenseCook“ su maisto
termometru
K – Specifinis kliento KRT

