Sklokeramický sporák Surround Cook
LKR540200X

Specifikace a benefity
Rovnoměrné propečení na více úrovních
S tímto sporákem můžete péct na dvou úrovních
najednou. Přídavná topná spirála zajistí rovnoměrné
propečení všech pokrmů. A to v celém prostoru trouby.

Rychlé zahřátí se sklokeramickou deskou
Se sklokeramickou varnou deskou zahřejete váš pokrm
rychle a účinně. Hladký skleněný povrch lze v případě
potřeby snadno otřít.

Rovnoměrné teplo v každém koutě
Horkovzdušný systém zajišťuje rovnoměrný rozptyl
tepla v troubě a umožňuje pečení většího množství
pokrmů najednou.

Zásuvka pro uložení nádobí
Tento sporák je vybaven prostornou zásuvkou, která je ideálním místem pro
uložení kuchyňského nádobí, abyste je měli při ruce, až je budete potřebovat.
Vaše pokrmy, vždy včas
Elektronický časovač vám umožní pohodovou přípravu jídla. Nastavte délku
pečení a trouba se po jejím uplynutí automaticky vypne. Můžete také použít
funkci odloženého startu a začít s přípravou jídla, až se vám to bude hodit.

• Typ varné desky: Sklokeramický
• Levá přední varná zóna: dvojokruhová, Hilight s rychlým zahříváním, 1700W
(1700W/700W)/180/120mm
• Levá zadní varná zóna: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/140mm
• Pravá přední varná zóna: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/140mm
• Pravá zadní varná zóna: Hilight s rychlým zahříváním, 1800W/180mm
• Typ trouby: Elektrická
• Funkce trouby: Spodní ohřev, Ventilátor, Ventilátor + horní ohřev, Gril,
Kruhové těleso + ventilátor, Horní + spodní ohřev
• Ovládání pro 4 zóny
• Čištění trouby: Černý smalt
• Jednoduše čistitelné dveře
• Odvod par v zadní části sporáku
• Zásuvka pro skladování plechů
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 858 x 500 x 600

Sklokeramický sporák Surround Cook
LKR540200X
Technická specifikace
Systém tepelné úpravy
Rozměry (mm)
Třída energetické účinnosti
Typ ohřevu
Max. příkon (W)
Barva
Napájecí napětí (V)
Čištění trouby
Požad. jištění (A)
Plocha největšího plechu (cm²)
Vnitřní objem (l)
Spotřeba energie se standardním
zatížením (kWh/cyklus)
Spotřeba energie se standardním
zatížením, režim s ventilátorem
(kWh/cyklus)
Instalace
Funkce trouby
Gril
Pravá přední zóna - výkon/průměr
Pravá zadní zóna - výkon/průměr
Levá přední zóna - výkon/průměr

Ventilátor + kruhové topné těleso
858x500x600
A
Sklokeramický
7945.5
Nerezová ocel
230
Černý smalt
2x40, 3X32, 3x20, 4x16
1164
57
0.84
0.75
Volně stojící
Spodní ohřev, Ventilátor, Ventilátor +
horní ohřev, Gril, Kruhové těleso +
ventilátor, Horní + spodní ohřev
elektrický pevně ukotvený
1200W/140mm
1800W/180mm
1700W(1700W/700W)/180/120mm

Levá zadní zóna - výkon/průměr
Výbava trouby - plechy
Výbava trouby - rošty
Výsuvy ve výbavě
EAN kód produktu

1200W/140mm
2 koláčové smaltované plechy na
pečení
1 chromovaný otočný rošt
Kolejnice pro rošt
7332543767519

