
Tūlītējs jūsu ēdiena gatavošanas procesa pārskats
Taimera displejs nodrošina tūlītēju ēdiena statusa pārskatu. Tā skaidrais 
ekrāns ļauj jums iestatīt brīdinājuma signālu, nepastarpināti pārbaudīt laiku, 
kas atlicis, līdz ēdiens ir gatavs, un precīzi noregulēt taimeri.

50cm, A, SteamBake, nerūs.tēr., 4 zonu indukc.virsma, 58l el.cepeškrāsns ar 
konvekciju, 10 karsēšanas režīmi, iegremd. regulatori, SET taimeris, AirFry, 
TR1LV

PIEVIENOJIET TVAIKU KRAUKŠĶĪGĀKIEM REZULTĀTIEM
Šī SteamBake plīts piedāvā ne tikai visas standarta cepeškrāsns funkcijas, bet 
arī PlusSteam funkciju, kas pievieno tvaiku cepšanas procesa sākumā. 
Gatavošana ar tvaiku uztur mīklu mitru no ārpuses, radot zeltainu krāsu un 
gardu garozu, vienlaikus ļaujot vidum palikt mīkstam un maigam. Turklāt jūs 
varat cept kraukšķīgu un gardu

Priekšrocības un funkcijas

• Elektriskā plīts ar elektrisko cepeškrāsni
• Virsma: Indukcijas
• Kreisā priekšējā gatavošanas zona: Indukcijas, 2500W/1400W/140mm 
• Kreisā aizmugurējā gatavošanas zona: Indukcijas, 3600W/2300W/210mm 
• Labā priekšējā gatavošanas zona: Indukcijas, 2800W/1800W/180mm 
• Labā aizmugurējā gatavošanas zona: Indukcijas, 2500W/1400W/140mm 
• 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 
• Vadības regulatori 4 gatavošanas zonām
• Rotējoši, iegremdējami regulatori
• Cepeškrāsns tīrīšana: Melna emalja 
• Cepeškrāsns tilpne ar teleskopiskajām vadotnēm
• Ērti tīrāmas cepeškrāsns durvis
• Dzesēšanas ventilators
• Pret pirkstunospiedumu pārklājums
• Pannu uzglabāšanas atviktne

600 Indukcijas plīts

CIB56481BM
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Augstums, mm 858
Platums, mm 500
Dziļums, mm 600
Neto tilpums, l 58

Krāsa Nerūsoša tērauda ar pārklājumu pret 
pirkstu nospiedumiem

Iespējamie papildus aksesuāri Telescopic runners with grids
Elektroenerģijas patēriņa klase A
Virsmas tips Indukcijas
Regulatoru veids priekšpusē, iegremdējami
Cepeškrāsns tips elektriska

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

Grila tips elektrisks, fiksēts
Kopējā pieslēguma jauda, W 9868.5
Tīkla spriegums, V 230
Drošinātājs, A 3x16

Produkta specifikācija

600 Indukcijas plīts

CIB56481BM
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