
SPECIFICAȚII
•  13 funcții de gătire 
•  Volum util 80 L
•  Display  touch control

FUNCȚII DE GĂTIRE
•  Gătire convențională
•  Gătire convențională  
  cu ventilație
•  Multi-Taste-Oven
•  3-D
•  Pizza
•  Grill
•  Grill+ Ventilație
•  Low Grill
•  Încălzire cu ventilație eco
•  Încălzire inferioară
•  Menținere preparate la cald
•  Gătire la temperatură joasă
•  Dezghețare

CARACTERISTICI PRINCIPALE
•  Cavitate modulară:  
 75L - 42L - 32L
•  Chef Assist
•  Gătire cu ventilație eco
•  Booster
•  Geam detașabil din sticlă
•  Curățare catalitică
•  Închidere automată
•  Key Lock

DOTĂRI
•  Suprafată netedă
•  Email gri, uşor de curăţat
•  Perete interior catalitic
•  Rafturi laterale detaşabile  
  pe 6 niveluri
•  Geam din sticlă Excellent    
 Clean
•  Iluminare interioară  

ACCESORII
•  Tavă pentru gătit
•  Tavă pentru copt
•  2 rafturi sârmă
•  Sistem telescopic  
  pe 2 niveluri
 
PERFORMANȚĂ
•  Clasă energetică: A
•  Nivel zgomot: 46 dBA

DIMENSIUNI
•  Î x L x A: 
   59.5 x 59.4 x 56.7 cm
 
CULOARE
•  Sticlă neagră

Cuptor Divide & Cook  GEZST 47000 B

DIVIDE & COOK
DOUĂ REȚETE  – UȘOR  
DE PREPARAT SIMULTAN. 

Cuptorul GESZT 47000 B este o 
minunație multitasking, care poate 
prepara simultan două feluri de 
mâncare, fiecare cu temperaturi și 
durate de gătit diferite.
Astfel, economisești până la 40% din 
timpul și energia  folosite.
Trebuie doar să alegi un fel de 
mâncare mai compact pentru 
compartimentul mai mic.
Diferența de temperatură dintre cele 
două compartimente poate fi de până 
la 80°C, iar cu ajutorul celor două 
ventilatoare, fiecare  preparat culinar 
va fi gătit uniform.
Mai mult, aromele nu se combină. 
Dacă iei în calcul și accesoriile 
noastre, precum tăvile de copt sau 
piatra pentru pizza, poți fi sigur că 
următoarea ta cină va fi una bogată în 
opțiuni și arome.

FIȘĂ DE PREZENTARE

EAN Code: 4013833002734
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Model Încorporabil
TIP CONTROL
Display programabil animat cu text •
Display programabil animat •
Display programabil digital •
Timer reglabil manual -
Touch control •
Butoane push-pop-out -
Control electronic al temperaturii •
CARACTERISTICI PRINCIPALE
Volum brut, L 94

Tip email Gri, uşor de curăţat,  
cu perete interior catalitic

Șine laterale detașabile 6 niveluri
Grill pliabil •
Chef assist •
Booster, încălzire rapidă •
Geam interior detașabil •
Ușă izolată termic cu geam cvadruplu -
Închidere automată a ușii •
Sticlă Excellent Clean •
Triplu finisaj al ușii •
Tip deschidere ușă Drop down
Tip iluminare interioară & număr lumini Halogen/2
Iluminare la deschiderea ușii •
Viteză de rotație -
FUNCȚII DE GĂTIRE
Număr funcții de gătire 13
Multi-Taste-Oven •
Steam assist cooking & steam cleaning -
Tehnologie PyroClean/EcoPyroClean -/-
Încălzire inferioară •
Gătire convențională •
Gătire convențională cu ventilație •
Gătire cu ventilație •
3-D •
Low grill •
Low grill & ventilație •
Grill •
Grill & ventilație •
Gătire la temperatură joasă •
Menținere preparate la cald •
Dezghețare •
Pizza •
Încălzire cu ventilație eco •
Booster •
ACCESORII
Tavă de gătit •
Tavă de copt •
Raft de sârmă 2
Piatră pentru pizza -
MeatOptimiser -
Niveluri raft telescopic 2
SIGURANȚĂ
Funcție blocare Key lock
PERFORMANȚĂ
Clasă energetică A
Putere totală, W 3500
Consum energetic - convențional, kWh 1.17
Consum energetic - încălzire cu ventilație, kWh 0.94
Nivel de zgomot, dBA 46

INFORMAȚII TEHNICE
Tensiunea de alimentare (V), Hz/Amperaj (A) 220-240/50/16
Aprobat CE/VDE •
DIMENSIUNI
Dimensiune netă (Î x L x A), cm 59.4 x 59.5 x 56.7
Dimensiune brută (Î x L x A), cm 66x65.5x66
Greutate netă, kg 42.9
Greutate brută, kg 47.5
OPȚIUNI CULOARE
Sticlă neagră •
Inox antiamprentă -


