
PIEKARNIK 
ELEKTRYCZNY

KBO 1076 
P S PT B

Piekarnik KBO 1076 P S PT B to proste w obsłudze urządzenie, które posiada funkcje ułatwiające 
przygotowywanie dań dla całej rodziny. Z powodzeniem przygotujesz w nim zarówno pyszną pizzę, jak i sycącą 
pieczeń, a także wszelkie rodzaju ciasta i ciasteczka. Nierówno dopieczone ciasta to już przeszłość! A wszystko 
za sprawą termoobiegu 3D, który równomiernie rozprowadza gorące powietrze po całym wnętrzu piekarnika. 
W trosce o bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich zamontowaliśmy w urządzeniu aż 4 szyby w drzwiach – dla 
jeszcze lepszej ochrony przed poparzeniem. Takie rozwiązanie powoduje też mniejsze straty ciepła podczas 
pieczenia, a to wpływa na mniejsze zużycie energii. Model ma programator dotykowy, z którym łatwo i szybko 
wybierzesz optymalne ustawienia dla idealnego smaku Twojej potrawy. Z kolei elektroniczny timer dopilnuje, 
aby nic się nie przypaliło. Drzwiczki urządzenia otwierają się i zamykają bardzo łagodnie. Dzięki zawiasom 
Soft Close wystarczy delikatny ruch by je domknąć. Na wyposażeniu piekarnika znajdują się prowadnica 
teleskopowa, blacha do pieczenia oraz ruszt.

TECHNOLOGIE: 

WZORNICTWO
KOLOR CZARNY

MATERIAŁ SZKŁO

FUNKCJONALNOŚĆ
LICZBA FUNKCJI I PIECZENIA 11

POJEMNOŚĆ WNĘTRZA 77 L
WYŚWIETLACZ LED

STEROWANIE MECHANICZNE TAK
TIMER ELEKTRONICZNY TAK

PROGRAMATOR DOTYKOWY TAK
CHOWANE PODŚWIETLANE POKRĘTŁA 

PUSH PUSH TAK

ZAWIASY SOFT-CLOSE TAK
DRZWI PANORAMICZNE TAK

DRABINKI BOCZNE PIEKARNIKA TAK
TERMOOBIEG 3D TAK

EMALIA ŁATWA W CZYSZCZENIU 
PERFECTCLEAN TAK

ZAKRES TEMPERATUR 50O - 250O C
OŚWIETLENIE PIEKARNIKA TAK

FUNKCJA PYROLIZY TAK

BEZPIECZEŃSTWO
CHŁODZENIE OBUDOWY PIEKARNIKA TAK

POCZWÓRNE SZKŁO W DRZWIACH 
PIEKARNIKA TAK

BLOKADA RODZICIELSKA TAK

WYPOSAŻENIE
PROWADNICE TELESKOPOWE TAK X1

EMALIOWANA BLACHA DO PIECZENIA TAK X1
RUSZT DO PIECZENIA TAK

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.

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.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ: Klasa energetyczna A. Niskie zapotrzebowanie na 
energię elektryczną pozwala zaoszczędzić pieniądze oraz chronić środowisko 
naturalne. To sprzęt dla osób ceniących sobie stabilność domowego budżetu.

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. 

FUNKCJA PYROLIZY: Pyroliza to funkcja automatycznego czyszczenia pod 
wpływem wysokiej temperatury. Polega na spaleniu tłuszczu i zanieczyszczeń, 
które znajdują się w jego wnętrzu. Zabrudzenia spalane są na popiół, a dzięki 
temu czyszczenie piekarnika jest szybkie i łatwe.

*

https://www.kernau.com/produkt/piekarnik-kbo-1076-p-s-pt-b.html
https://www.kernau.com/


PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G) 595 x 595 x 570 MM

KLASA ENERGETYCZNA A
MOC 3,6 KW

www.kernau.com
Więcej podobnych produktów znajdziesz tutaj

*Szczegóły i rekulamin na stronie
https://www.kernau.com/gwarancja.html
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