Witaj w domu

PIEKARNIK

KBO 0831 AT OW
Stylowy piekarnik retro do zabudowy Kernau KBO 0831 AT OW to połączenie funkcjonalności
ze stylowym designem. Sprzęt w kolorze bieli antycznej idealnie pasować będzie do kuchni
urządzonej w stylu retro. Jest to piekarnik elektryczny należący do klasy energetycznej A, który
wykonany został z najwyższej jakości materiałów oraz z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Piekarnik ma aż 8 funkcji grzania, które można optymalnie dopasować do rodzaju
przygotowywanej potrawy. Wyposażony został w system Termoobiegu 3D, który utrzymuje
w całym urządzeniu identyczną temperaturę. W piekarniku można przyrządzać jednocześnie
potrawy na kilku poziomach, co znacząco obniża koszty jego eksploatacji. W drzwiach znajduje
się podwójna szyba ze specjalną powłoką Thermo-Reflective, która doskonale chroni wnętrze
piekarnika przed utratą ciepła. Piekarnik retro jest ekonomiczny, łatwy w obsłudze i elegancki.
To urządzenie, które spełni oczekiwania każdego użytkownika.
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WZORNICTWO
MATERIAŁ
KOLOR

LAT
GWARANCJI

SZKŁO
BIEL ANTYCZNA

FUNKCJONALNOŚĆ
LICZBA FUNKCJI PIECZENIA
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POJEMNOŚĆ WNĘTRZA

66 L

STEROWANIE MECHANICZNE

TAK

TIMER MECHANICZNY

TAK

ZEWNĘTRZNE POKRĘTŁA

TAK

POKRĘTŁA I UCHWYT WYKONANE
Z MOSIĄDZU

TAK

DRABINKI BOCZNE PIEKARNIKA

TAK

TERMOOBIEG 3D

TAK

EMALIA ŁATWA W CZYSZCZENIU ECO
CLEAN

TAK

ZAKRES TEMPERATUR

50°-250°

OŚWIETLENIE PIEKARNIKA

TAK

POWŁOKA THERMO-REFLECTIVE

TAK

BEZPIECZEŃSTWO
CHŁODZENIE OBUDOWY PIEKARNIKA

TAK

PODWÓJNE SZKŁO W DRZWIACH

TAK

TECHNOLOGIE:
A

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ: Niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną pozwala zaoszczędzić pieniądze oraz chronić środowisko naturalne.
EMALIA ŁATWA W CZYSZCZENIU ECO CLEAN: Wnętrza naszych piekarników
pokryte jest łatwą w czyszczeniu emalią. Dzięki niej utrzymanie urządzenia w czystości jest proste.
CHŁODZENIE OBUDOWY: Górny wentylator, wprawia w ruch powietrze a to
chłodzi poszczególne podzespoły produktu. Funkcja ta chroni meble przed
uszkodzeniami a użytkownika sprzętu przed oparzeniami.
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.
TIMER: Funkcja ułatwiająca pracę w kuchni i dbająca o naszą wygodę. Daje nam
możliwość zaprogramowania czasu pracy urządzenia.
POWŁOKA THERMO-REFLECTIVE: Jest to powłoka, która pokrywa szyby
w drzwiach piekarnika. Dzięki temu temperatura drzwi jest redukowana do
minimum, aby w czasie użytkowania urządzenia zapewnić jego użytkownikom
maksymalne bezpieczeństwo.

WYPOSAŻENIE
EMALIOWANA BLACHA DO PIECZENIA

TAK

RUSZT DO PIECZENIA

TAK

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

594 X 594 X 556 mm
A
3,4 KW

www.kernau.com

* Regulamin promocji 5 lat gwarancji dostępny na stronie: www.gwarancja.kernau.com

