PIEKARNIK
ELEKTRYCZNY

KBO 1075
S PT B

Nasz piekarnik wyposażyliśmy w 11 funkcji pieczenia, wśród których znajduje się termoobieg 3D. Dzięki
temu szybko wybierzesz najlepsze ustawienia do każdej potrawy. A po upieczeniu z lekkością wysuniesz
swoje kulinarne arcydzieło z pomocą prowadnicy teleskopowej. Z kolei zawiasy z Soft Close gwarantują pełen
komfort przy zamykaniu drzwiczek piekarnika. Pyszną i zdrowszą alternatywą dla smażonych na patelni dań są
te przygotowywane w piekarniku, ponieważ zawierają zdecydowanie mniej tłuszczu. Piecz frytki z marchewki,
batatów, selera, przygotowuj pieczone burgery, a oprócz ograniczenia kalorii, ucieszysz też domowników –
szczególnie tych młodszych. Wypróbuj domowe batoniki muesli, wilgotne brownie z fasoli, albo po prostu
daj się ponieść kulinarnej kreatywności. Nie musisz się martwić o rachunki, bo piekarnik Kernau to urządzenie
o klasie energetycznej A, co przekłada się na naprawdę niskie zużycie prądu. W piekarniku Kernau KBO 1075
S PT B z powodzeniem możesz piec na kilku poziomach jednocześnie. Jego wnętrze bez trudu pomieści na
przykład dwie blachy z aromatyczną pizzą. O równomierne dopiekanie zadba termoobieg 3D, który rozprowadza
ciepłe powietrze w całym piekarniku.

WZORNICTWO
KOLOR
MATERIAŁ

CZARNY
SZKŁO

FUNKCJONALNOŚĆ
LICZBA FUNKCJI I PIECZENIA

11

POJEMNOŚĆ WNĘTRZA

77 L

WYŚWIETLACZ

LED

STEROWANIE MECHANICZNE

TAK

TIMER ELEKTRONICZNY

TAK

PROGRAMATOR DOTYKOWY

TAK

CHOWANE POKRĘTŁA PUSH PUSH

TAK

ZAWIASY SOFT CLOSE

TAK

DRZWI PANORAMICZNE

TAK

DRABINKI BOCZNE PIEKARNIKA

TAK

TERMOOBIEG 3D

TAK

EMALIA ŁATWA W CZYSZCZENIU
PERFECT CLEAN

TAK

ZAKRES TEMPERATUR
OŚWIETLENIE PIEKARNIKA

50O - 250O C
TAK

BEZPIECZEŃSTWO
CHŁODZENIE OBUDOWY PIEKARNIKA

TAK

POTRÓJNE SZKŁO W DRZWIACH
PIEKARNIKA

TAK

BLOKADA RODZICIELSKA

TAK

WYPOSAŻENIE
PROWADNICE TELESKOPOWE

TAK x 1

EMALIOWANA BLACHA DO PIECZENIA

TAK x 1

EMALIOWANA GŁĘBOKA BLACHA DO
PIECZENIA

TAK x 1

RUSZT DO PIECZENIA

TAK x 1

TECHNOLOGIE:

TERMOOBIEG 3D: To połączenie systemu grzałki kołowej oraz wentylatora,
które razem wywołują ruch gorącego powietrza, zapewniając równomierną
temperaturę we wnętrzu piekarnika. Umożliwia to równoczesne przyrządzanie
kilku potraw na różnych poziomach w krótszym czasie i w niższych temperaturach
redukując koszty eksploatacji urządzenia.
CHOWANE POKRĘTŁA PUSH PUSH: Pokrętła ukryte w obudowie piekarnika,
w momencie gdy nie są używane. Umożliwiają szybkie wybranie pożądanej
funkcji. Funkcja ta wpływa na elegancki wygląd sprzętu i łatwe utrzymanie go
w czystości.
CHŁODZENIE OBUDOWY: System chłodzenia obudowy oraz szyby piekarnika.
Górny wentylator, wprawia w ruch powietrze, a to chłodzi poszczególne
podzespoły produktu. Funkcja ta chroni meble przed uszkodzeniami, a
użytkownika sprzętu przed oparzeniami.
PROWADNICE TELESKOPOWE: System ten zapewnia łatwe wkładanie jak
i wyjmowanie blachy z piekarnika. Każdą prowadnicę można umieścić na
dowolnym poziomie w zależności od zapotrzebowania. Takie wyposażenie
piekarnika zapobiega przypadkowym poparzeniom i ułatwia pracę w kuchni.
EMALIA ŁATWA W CZYSZCZENIU PERFECT CLEAN: Wnętrza naszych
piekarników pokryte są łatwą w czyszczeniu emalią. Dzięki niej utrzymanie
urządzenia w czystości przestanie być problemem.
POTRÓJNE SZKŁO W DRZWIACH PIEKARNIKA: Drzwi piekarnika KERNAU
wyposażone zostały w 3 szyby. Dzięki temu front pozostaje chłodzony, nawet
podczas długotrwałego pieczenia. Wewnętrzna strona drzwi jest w pełni pokryta
szkłem, ulatwia to utrzymanie ich w czystości.
ZAWIASY SOFT CLOSE: System płynnego i samoczynnego domykania drzwi
piekarnika, który nie wymaga żadnego wysiłku. Dodatkowo zapewnia najwyższe
bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki zastosowaniu specjalnych zawiasów, można
w spokoju oddać się kulinarnym eksperymentom.

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G)
KLASA ENERGETYCZNA
MOC

595 x 595 x 570 MM
A
3,6 KW

www.kernau.com

Więcej podobnych produktów znajdziesz tutaj

