"SenseCook" 700.sērijas Iebūvējama cepeškrāsns
EOE7P31X

Īsāks ceļš līdz precīzi pagatavotiem ēdieniem
Gūstiet gardus rezultātus kopā ar mums. 700 SenseCook® cepeškrāsns ar
temperatūras sensoru ļauj cieši uzraudzīt ēdiena iekšējo temperatūru. Turklāt
tā pat pati izslēgsies, kad vajadzīgā temperatūra būs sasniegta. Īsāks ceļš līdz
maigam steikam un gardai lazanjai.

A+, 60x60 cm, nerūs. tēr., 72l, sensoru vadība, termozonde, pirolīt. tīr., 11
karsēšanas režīmi, 9 autom. progr., Softclosing durvis, TR1LV

Priekšrocības un funkcijas
Precīza gatavošana, izmantojot mūsu temperatūras
sensoru
Pateicoties mūsu pārtikas sensoram, jūs varat gūt
ideālus rezultātus katru reizi. Tas ļauj uzraudzīt
gatavošanas procesu, nosakot temperatūru ēdiena
centrā. Tas pat informēs, kad ēdiens sasniedzis vēlamo
temperatūru, un apstādinās gatavošanas procesu.

Pilnīga pārredzamība ar mūsu LCD displeju
Mūsu LCD displejs ļauj pilnībā pārvaldīt gatavošanas
laiku, veidu un temperatūru. Tas piedāvā iepriekš
ieprogrammētas receptes, tādēļ mūsu cepeškrāsns
padara visu jūsu vietā. Izvēlieties maltīti, un mūsu
cepeškrāsns automātiski radīs ideālo ēdienu.

Pirolītiskā tīrīšana ilgstošam spožumam
Pateicoties mūsu viedajai pirolītiskās tīrīšanas funkcijai,
cepeškrāsni uzturēt kā jaunu ir pavisam vienkārši. Šī
pašattīrīšanās sistēma sakarsē cepeškrāsni līdz tādai
temperatūrai, kas pārvērš taukus un citas atliekas
pelnos. Jums atliek tikai noslaucīt apakšu. Diena vairs
nekad nebūs jāveltī

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.
Gardums vienā mirklī
Ceļu no sagatavošanas līdz galdā celšanai var ievērojami atvieglot ar
teleskopiskām vadotnēm. Pasniedzieties pēc ideāli ceptajiem dārzeņiem,
vienkārši izbīdot paplāti savā virzienā un tad izceļot to ārā. Papildu ērtībām jūs
arī varat mainīt vadotnes uzstādīšanas vietu jūsu cepeškrāsnī, padarot to par
ergonomiskāko veidu, kā

• Iebūvējama cepeškrāsns
• Daudzfunkcionāla cepeškrāsns ar riņķa sildelementu
• Cepeškrāsns elektroenerģijas patēriņa klase: A+
• Cepeškrāsns gatavošanas režīmi: apakšējā karsēšana, tradicionālā
gatavošana, atkausēšana, ātrā grilēšana, grilēšana, siltuma uzturēšana,
ventilatorā kars. ar mitrumu, picas uzstādījumi, lēna gatavošana, gatavošana
ar ventilatoru, turbo grilēšana
• Cepeškrāsns tilpne ar 3 gatavošanas līmeņiem
• Cepeškrāsns ātrās uzkarsēšanas funkcija
• Termozonde
• Pirolītiskā pašattīrīšanās
• Atgādinājums par tīrīšanu
• VelvetClosing® - maiga durvju aizvēršanās
• Automātisks temperatūras piedāvājums
• Receptes
• Automātiskās gatavošanas pēc svara programmas
• Elektroniska temperatūras iestatīšana
• Elektroniska bērnu drošības funkcija
• Atlikušā siltuma indikācija
• Cepeškrāsns automātiskās atslēgšanās funkcija
• Elektroniskās cepeškrāsns vadības funkcijas: skaņas signāls, gatavošanas
ilgums, 3 pirolīzes režimi, 9 receptes/automātiskas programmas (3 receptes
ar svaru), durvju slēdzis, elektroniska temperatūras regulēšana, bērnu
drošība, durvju bloķēšanas indikācija, demo režīms, programmas
gatavošanas ilgums, elektroniska durvju bloķēšana, beigu signāls, ātrā
sakarsēšana, iecienītākā gatavošanas programma, minūšu skaitītājs,
cepeškrāsns apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana, pirolīzes atliktais starts,
pirolīzes atgādinājums, reālās temperatūras indikācija, taimera atiestatīšana,
atlikušā siltuma indikācija, atlikušā siltuma izmantošana, gatavošanas laiks,
drošības izslēgšanās, servisa kodi, displeja izslēgšana, temperatūras
piedāvājumi, dienas laiks, skaitītājs
• Halogēns cepeškrāsns apgaismojums
• Cepeškrāsns apgaismojums automātiski ieslēdzas, kad tiek atvērtas durvis
• Viegli tīrāmas durvis
• Ventilators apstājas, kad tiek atvērtas durvis
• Dzesēšanas ventilators
• Komplektācijā ietilpstošās paplātes: 1 pelēka emaljēta palāte, 1 pelēka
emlajēta pilienu paplāte
• Komplektācijā ietilpstošie cepšanas režģi: 1 hromēts režģis
• Demo režīms
• Strāvas vada garums: 1.6 m
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Produkta specifikācija
Uzstādīšana
Gatavošanas veids
Cepeškrāsns tīrīšana
Pamatkrāsa
Panelis
Neto tilpums, l
Virsmas vadība
Elektroniska cepeškrāsns vadības
veids

Iebūvējama
ventilators + riņķa sildelements
Pirolītiskā
Nerūsoša tērauda
Metāls ar stiklu augšdaļā
72
Nē
CFG OM MPY -W/OT

Elektroniskās vadības funkcijas

Augstums, mm
Platums, mm
Dziļums, mm
Iebūvēšanas nišas dziļums, mm
Iebūvēšanas nišas augstums, mm
Iebūvēšanas nišas platums, mm
Elektroenerģijas patēriņa klase
Enerģijas patēriņš parastajā režīmā,
kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ventilatora režīmā,
kWh/ciklā
Frekvence
Tīkla spriegums, V
Drošinātājs, A
Strāvas vada garums, m
Trokšņa līmenis, dB
Bruto svars, kg
Neto svars, kg

skaņas signāls, gatavošanas ilgums, 3
pirolīzes režimi, 9
receptes/automātiskas programmas (3
receptes ar svaru), durvju slēdzis,
elektroniska temperatūras regulēšana,
bērnu drošība, durvju bloķēšanas
indikācija, demo režīms, programmas
gatavošanas ilgums, elektroniska
durvju bloķēšana, beigu signāls, ātrā
sakarsēšana, iecienītākā gatavošanas
programma, minūšu skaitītājs,
cepeškrāsns apgaismojuma
ieslēgšana/izslēgšana, pirolīzes
atliktais starts, pirolīzes atgādinājums,
reālās temperatūras indikācija,
taimera atiestatīšana, atlikušā siltuma
indikācija, atlikušā siltuma
izmantošana, gatavošanas laiks,
drošības izslēgšanās, servisa kodi,
displeja izslēgšana, temperatūras
piedāvājumi, dienas laiks, skaitītājs
594
596
569
550
600
560
A+
0.93
0.69
50/60
220-240
16
1.6
45
35
34
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