CCB6440BBW Volně stojící sporák
Perfektní výsledky se sporákem MaxiKlasse® se
sklokeramickou varnou deskou
Sporák MaxiKlasse® se sklokeramickou varnou
deskou kombinuje pokročilé funkce, které zajišťují
vynikající přípravu jídel. Velká dvířka trouby a vnitřní
osvětlení vám umožní přesně sledovat proces
přípravy jídel.

Profesionální výsledky díky univerzální zóně
Univerzální zóna této varné desky je navržena k použití spolu se všemi vašimi
speciálními hrnci a pánvemi, abyste mohli vždy připravit dokonale profesionální
pokrmy.

Rychlý přehled stavu přípravy vašeho jídla
Pomocí displeje časovače UniSight tohoto sporáku můžete kontrolovat průběh
přípravy vašeho jídla. Poskytuje vám rychlý přehled o stavu přípravy jídla.

Další benefity
• Odnímatelná skleněná dvířka zajišťují lepší přístup při čištění.
• Teleskopické výjezdy OptiFlex™ zajišťují flexibilní využití prostoru trouby
• Plech MaxiTray, který umožní přípravu o 20 % větších porcí pečiva

Specifikace

Technické specifikace

• Typ varné desky: Sklokeramická
sálavá
•Levá přední varná zóna: dvojokruhová,
Hilight s rychlým zahříváním ,
1000W/2200W/140mm/210mm
•Levá zadní varná zóna: Hilight s
rychlým zahříváním , 1200W/145mm
•Pravá přední varná zóna: Hilight s
rychlým zahříváním , 1200W/145mm
•Pravá zadní varná zóna: dvojokruhová
oválná, Hilight s rychlým zahříváním ,
2200W/1400W/265mm/170mm
•Počet indikátorů zbytkového tepla pro
varné zóny: 4
•Typ trouby: Elektrická
•Funkce trouby: Ventilátor+spodní
ohřev, Fan + top (w/o Lamp), Gril +
horní ohřev, Gril + horní ohřev +
ventilátor, Kruhové těleso + spodní
ohřev + ventilátor, Kruhové těleso +
ventilátor, Horní + spodní ohřev
•Ovládání pro 4 zóny
•Otočné zasouvatelné knoflíky
•Čištění trouby: Černý smalt
•Jednoduše čistitelné dveře
•Odvod par v zadní části sporáku
•Chladící ventilátor ovládacího panelu
•Nastavitelná výška

• Design : Design
•Barva : Bílá
•Barva : Bílá
•Designová řada : AEG-Electrolux P10
•Typ ohřevu desky : Sklokeramická sálavá
•Značka : AEG
•Model : CCB6440BBW
•Kategorie výrobku : Sporák
•Instalace : Volně stojící spotřebič
•Systém tepelné úpravy : Ventilátor + kruhové topné těleso
•Oteplení dvířek (°C) : 55
•Složení dvířek : 3 skla
•Materiál ovládacího panelu : Ocelový
•Vnitřní objem (l) : 73
•Materiál vnitřku trouby : Černý smalt
•Indikátory trouby : Indikace termostatu
•Víko : Bez víka
•Funkce trouby : Ventilátor+spodní ohřev, Fan + top (w/o Lamp),
Gril + horní ohřev, Gril + horní ohřev + ventilátor, Kruhové těleso
+ spodní ohřev + ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor, Horní +
spodní ohřev
•Typ držadla : Kovové
•Výbava trouby - rošty : 1 bežný rošt chromovaný
•Výbava trouby - plechy : 1 smaltovaný plech na pečení koláčů, 1
černý smaltovaný plech na zachytávání mastnoty
•Gril : elektrický pevně ukotvený
•Energie : Energy supply
•Energetická třída : A
•Energetická třída při funkci : Fan-Forced convection
•Max. příkon (W) : 10300
•Levá přední zóna výkon/průměr : 1000W/2200W/140mm/210mm
•Levá zadní zóna - výkon/průměr : 1200W/145mm
•Pravá přední zóna - výkon/průměr : 1200W/145mm
•Pravá zadní zóna výkon/průměr : 2200W/1400W/265mm/170mm
•Požad. jištění (A) : 3x16

Popis výrobku
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