
60cm, A, SteamBake, nerūs.tēr., 4 riņķu gāzes virsma ar el.aizdedzi un gāzes 
kontroli, 58l el.cepeškrāsns ar ventilatoru, katalīt.tīr., 10 karsēšanas režīmi, 
SET taimeris, TR1LV, stikla vāks

Priekšrocības un funkcijas

• Gāzes plīts ar elektrisko cepeškrāsni 
• Virsma: Gāzes virsma
• Kreisā priekšējā gatavošanas zona: Multicrown Burner, 4000W/121mm 
• Kreisā aizmugurējā gatavošanas zona: Papildu deglis, 1000W/54mm 
• Labā priekšējā gatavošanas zona: Vidējas intensitātes deglis, 2000W/70mm 
• Labā aizmugurējā gatavošanas zona: Vidējas intensitātes deglis, 
2000W/70mm 
• Cepeškrāsns tips: elektriska 
• Cepeškrāsns gatavošanas režīmi: apakšējā karsēšana, ventilators, 
ventilators + augšējā karsēšana, ventilators + augšējā + apakšējā karsēšana 
(100°C), grils + augšējā karsēšana, grils+augšējā karsēšana+ventilators, 
apgaismojums, riņķveida sildelements + iztvaikotājs+ventilators,  riņķveida 
sildelements + ventilators, augšas+apakšas kars., augšējā karsēšana + 
apakšējā karsēšana + riņķveida ventilators 
• Cepeškrāsns tīrīšana: Katalītiskā 
• Cepeškrāsns tilpne ar teleskopiskajām vadotnēm
• Ērti tīrāmas cepeškrāsns durvis
• Cepeškrāsns tvaiku izplūde ierīces aizmugurē
• Cepeskrāsns ieprogrammēšanas funkcijas: skaņas signāls, gatavošanas 
ilgums, minūšu skaitītājs, laiks 
• Pret pirkstunospiedumu pārklājums
• Pannu uzglabāšanas atviktne
• Strāvas vada garums: 1.15 m 

"SteamBake" 600.sērija, brīvstāvoša plīts platumā 60 cm
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Uzstādīšana brīvstāvoša
Izmērs 60x60
Gatavošanas veids ventilators + riņķa sildelements
Cepeškrāsns tīrīšana Katalītiskā
Tilpņu skaits 1

Pamatkrāsa Nerūsoša tērauda ar pārklājumu pret 
pirkstu nospiedumiem

Termoelements Augšdaļā
Taimera tips SET
Elektroniska cepeškrāsns vadības 
veids SET (IEC60335-2-6 Amd.1)

Elektroniskās vadības funkcijas skaņas signāls, gatavošanas ilgums, 
minūšu skaitītājs, laiks

Cepeškrāsns gatavošanas režīmi

apakšējā karsēšana, ventilators, 
ventilators + augšējā karsēšana, 
ventilators + augšējā + apakšējā 

karsēšana (100°C), grils + augšējā 
karsēšana, grils+augšējā karsēšana

+ventilators, apgaismojums, riņķveida 
sildelements + iztvaikotājs+ventilators, 

 riņķveida sildelements + ventilators, 
augšas+apakšas kars., augšējā 

karsēšana + apakšējā karsēšana + 
riņķveida ventilators

Platums, mm 600

Dziļums, mm 600
Frekvence 50-60
Tīkla spriegums, V 230
Drošinātājs, A 16
Tīkla vads ir
Strāvas vada garums, m 1.15
Enerģijas patēriņa klase A
Enerģijas patēriņš statiskā režīmā, kW 0.84
Grila tips elektrisks, fiksēts
Lielākais virsmas laukums 1164
Iespējamie papildus aksesuāri Telescopic runners with grids
Neto svars, kg 46

Produkta specifikācija

"SteamBake" 600.sērija, brīvstāvoša plīts platumā 60 cm

LKK664200X


