
BCS747S34X
Vstavaná kombinovaná parná rúra

HomeMade tvar rúry

SousVide

MultiFlow 360°

Pečenie na viacerých úrovniach

SilverMatte

AquaClean

BigSpace

GentleClose

PureSteam

MultiSteam 360°

Superior Line

Energetická trieda: A+

Farba: Farba nerezovej ocele

Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele

Predný panel: Sklo + Nerez

Využiteľný objem rúry: 73 l

Parná rúra BigSpace - 73 l Extra veľká pečiaca plocha

Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s plochým povrchom

HomeMade® vytvorené podľa tradičnej pece na drevo

Elektronické ovládanie

Tvar gombíkov ovládania: Ergonomické gombíky

IconTouch - dotykovo ovládané programovacie hodiny so zobrazením
teploty v rúre a funkcie rúry

Spôsoby ohrievania:

GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry

PureSteam - varenie v čistej pare bez kvapiek vody

MultiSteam 360˚- rovnomerná distribúcia pary

Multiflow 360˚ rovnomerná cirkulácia vzduchu umožňuje pečenie až 5
plechov naraz

Automatický program odvápnenia

SousVide

Osvetlenie

Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Perforovaný parný pekáč

1 hlboký smaltovaný plech

1 plytký smaltovaný plech

Rošt

Vedenie plechu v rúre (drážky plechu): Plne výsuvné teleskopické lišty na
1 úrovni

objem nádoby na vodu: 1,3 l

Termoelektrická poistka

Dynamické chladenie rúry plus - DC+

UCD - ultra chladné dvierka (3 sklá, 2 reflexné vrstvy)

Príprava pre mechanický detský zámok dverí

SilverMatte mimoriadne odolný 100% smalt v rúre a na plechoch na pečenie

Spotreba energie: 0,7 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 0,96 kWh
(Konvenčná tepelná funkcia)

Výkon grilu: 2.700 W

Rozmery (Š x V x H): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Rozmery zabaleného spotrebiča (šxvxh): 63,5 × 69,1 × 68 cm

Rozmery pre zabudovanie (š x v x h): 56 × 59 × 55 cm

Netto hmotnosť: 42,3 kg

Brutto hmotnosť: 46,6 kg

Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime (Standby): 1 W

Príkon: 3.400 W

Kód recirkulačnej sady (nutné zakúpiť pri prvom osadení):: 591552

EAN kód: 3838782021954

https://www.gorenje.sk/product/591552
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Odvápňovanie

Zdravé zohrievanie

DC+ Systém

UltraCoolDoor

SuperSize

Rýchly predohrev
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