SF4604PMCNR
Dolce Stil Novo
KOMPAKTNÍ KOMBINOVANÁ MIKROVLNNÁ TROUBA
45 cm
Černé sklo/ měděná lišta
EAN13: 8017709223625
Kategorie: 45 cm kompaktní
Typ: Elektrická
Metoda vaření: Kombinovaná parní
№ funkcí vaření: 13
Čistící funkce: Vapor Clean
Estetika: Dolce Stil Novo
Barva- interiér: Šedá
Barva: Černá
Energetická třída: A +
ESTETIKA
Skrytá rukojeť
PROGRAMY/ FUNKCE
Funkce čištění: Vapor Clean
10 uživatelských přednastavených receptů
50 automatických programů
Další funkce: Rozmrazování dle času, Rozmrazování dle hmotnosti, Proving, Sabbath
ŘÍZENÍ
Display/ Hodinky: TFT grafický, barevný dotykový displej
EasyGuide display
Povrchová úprava lišt: Měď
Jazyky display: IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, AU
VOLBY
Nastavení času: Odložený start a automatický konec pečení
Akustický alarm dokončení tepelné úpravy
Minute minder
Omezení výkonu
Showroom demo volba
Bezpečnostní funkce zamknutí/ Dětská pojistka
Rychlý předhřev
Další možnosti: Udržování v teple, EcoLight, Quick start
Minimální teplota: 30 ° C
Maximální teplota: 250 ° C
TECHNICKÉ PARAMETRY
Materiál vnitřního prostoru: Ever clean smalt
Čistý objem: 40 litrů
Hrubý objem: 50 litrů
Počet polic: 3
Typ polic: Kovový regál
Naklápěcí gril
Počet světel: 2

Typ osvětlení: Halogen
Světelný výkon: 40 W
Ohřev přerušen v průběhu otevření dveří
Chladicí systém: Tangenciální
Mikrovlnný výkon: 1000 W
Dveře: Cool
Soft Close tlumené zavírání dvířek
Mikrovlnná screen ochrana
Vaření přerušeno v průběhu otevření dveří
DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Gril rošt: 1
Mřížka se zadním a bočním dorazem: 1
Skleněný plech: 1
Teleskopické výsuvy, částečný výsuv: 1
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
Napětí: 220-240 V
Jmenovitá data elektrického připojení: 3,1 kW
Frekvence: 50/60 Hz

Funkce

Možnosti
GT1T-2 - 1 teleskopicé lišty, 1 úroveň, total
GT1P-2 - 1 teleskopické lišty, 1 úroveň, parcial
BN620-1 - Plech na pečení, smaltovaný
PPR2 - Pizza kámen
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SF4604PMCNR
Dolce Stil Novo
elektrické
kompaktní
60 cm
černé sklo
kombinované s mikrovlnným ohřevem

VENTILÁTOR S HORNÍM A DOLNÍM OHŘEVEM:
Kombinace pro rovnoměrné pečení. Jde o podobnou metodu jako je konvenční vaření, s nutností předehřátí trouby. Není tak účinná
jako cirkulace, ale lze použít na pečení sušenek a sladkého pečiva.

VENTILÁTOR S DOLNÍM OHŘEVEM:
Tato kombinace je vhodná pro dokončení vaření potravin, které jsou již dostatečně propečeny na povrchu, ale vyžadují delší teplenu
úpravu uvnitř, bez dalšího zhnědnutí. Vhodné pro všechny typy potravin.

HORNÍ A DOLNÍ OHŘEV:
Tradiční statické pečení je zejména vhodné pro jídla, které vyžadují nižší teploty a zahřátí na požadovanou teplotu. Doporučuje se pro
pečení pouze na jedné úrovni, pro všechny oblíbené rodinné recepty, na pečení velkých koláčů, např. vánoční pečivo. Nejlepší
výsledky jsou dosaženy umístěním jídla uprostřed trouby.

CIRKULACE:
Kombinace ventilátoru a kruhového tělesa umožňuje rovnoměrné rozložení tepla ve všech částech trouby, bez studených míst. To má
za následek několik výhod: žádné předehřátí trouby, pokud je doba vaření delší než 20 minut, při vaření různých potravin současně
bez smíchání vůní a chuti jídla. Zároveň šetří potřebnou energii a čas vaření (o 10% rychleji než běžné trouby). Tato funkce je vhodná
pro vaření všech druhů potravin, zvláště vhodná pro vaření chlazených potravin. (Pro vaření na dvou úrovních se doporučuje používat
druhou a čtvrtou kolejničku).

CIRKULACE S HORNÍM A DOLNÍM OHŘEVEM:
Tato kombinace umožňuje rychlou a účinnou přípravu různých druhů pokrmů na více úrovních současně. Je ideální pro pečení
velkých kusů, které vyžadují důkladné vaření. Neexistuje žádný přenos vůně a chuti připravovaných jídel. Táto funkce nabízí podobný
výsledek jako grilování. Prouděním tepla kolem jídla umožňuje vaření jeho libovolné velikosti a tvaru.

ECO:
Eco- funkce rychlého předhřevu, která kombinuje gril, ventilátor a dolní topné těleso pro dosažení optimální energetické účinnosti.
Vhodná před výběrem hlavní funkce pečení, pouze pro rychlé předehřátí.

GRIL S VENTILÁTOREM:
Upozornění: vaření v tomto režimu se provádí při zavřených dveřích. Ventilátor snižuje sálání prudkého tepla z grilu. Metoda je
vynikající ke grilování velmi silných kotlet, steaků, vepřových kolen apod. aniž by se maso během vaření muselo obracet. Snižuje se
jeho vysychání, maso je na povrchu křupavé, uvnitř šťavnaté a propečené. Doporučuje se užívání dvou horních polic trouby. Spodní
část trouby lze využít taky na udržení pokrmu v teple. Ideální metoda k přípravě snídaně.

GRIL:
Gril umožňuje rychlé vaření a zapékání jídel. Skvělé výsledky při grilování, zejména pak při grilování tenkých a středné silných plátků
masa, a párků, nebo klobás, žebírek a slaniny v nižších úrovních trouby. Grilování by měly být prováděno při zavřených dveřích trouby,
pokud není v návodu uvedeno jinak.

MIKROVLNNÝ OHŘEV:
Rovnoměrné pronikání mikrovln přímo do potravin umožňuje vařit velmi rychle a se značnou úsporou energie. Široké možnosti využití
pro ohřev potravin, kvalitní rozmrazování, vaření, pečení a zapékání aniž se změnil původní vzhled a aroma potravin. Mikrovlnná
funkce může být také v kombinaci s konvenční funkcí pečení, se všemi z toho vyplývajícími výhodami. Ideální pro všechny druhy
potravin.

MIKROVLNNÝ OHŘEV + GRIL:
Kombinace umožňuje dosáhnout kombinované vaření s grilem, a zároveň zajišťuje vnitřní uvaření potravin díky mikrovlnné funkcí.

VENTILÁTOR + CIRKULACE + MIKROVLNNÝ OHŘEV:
VENTILÁTOR + CIRKULACE + MIKROVLNNÝ OHŘEV

MIKROVLNNÝ OHŘEV A CIRKULACE S HORNÍM A DOLNÍM OHŘEVEM:

Tato kombinace umožňuje rychlou a účinnou přípravu různých druhů pokrmů na více úrovních současně. Mikrovlnná funkce v kombinaci s tradičním
pečením, se všemi z toho vyplývajícími výhodami.

Rigenerazione Riscaldamento:
Questa funzione permette di riscaldare cibi già cotti precedentemente e conservati in frigorifero.

VAPOR CLEAN:
Funkce usnadňuje čištění trouby pomocí páry, která vzniká, když malé množství vody, nalijete do speciální drážky ve spodní části trouby.
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