Cuptor încorporabil
GEBD19401BPH

FIȘĂ DE PREZENTARE
HOTAERO PRO
NICIUN COLȚ ARS SAU ZONE NECOAPTE
Tehnologia HotAero Pro garantează
rezultate perfecte de fiecare dată și
ajută la prevenirea risipei alimentare.
Noile cuptoare asigură distribuția și
circulația uniformă a căldurii datorită
designului interior ce a fost regândit
și al elementelor de căldură. Gătești
omogen, precis și te bucuri de preparate
apetisante și savuroase de fiecare dată.

SPECIFICAȚII
• HotAero Pro
• SteamAid
• Autocurățare pirolitică
• HomeWhiz
• MeatProbe

• Încălzire cu ventilație eco
• Booster
• Gătire asistată cu abur

FUNCȚII DE GĂTIRE
• Încălzire inferioară
• Gătire convenţională
• Gătire convențională cu
ventilație
• Gătire cu ventilație
• 3D
• Low Grill
• Grill
• Grill & Ventilație
• Menținere preparate la cald
• Dezghețare
• Pizza

CARACTERISTICI
• 15 funcţii
• 72 litri volum util
• Display LED touch control
și butoane electronice
• Raft telescopic
• Geam interior, detaşabil
• Închidere și deschidere
amortizată a ușii
• Key Lock
• Interior din email triton,
ușor de curățat
• Șine laterale detașabile
pe 5 niveluri
• Cool-Touch-Door
• Iluminare interioară

ACCESORII
• Tavă pentru gătit
• Tavă adâncă
• Raft de sârmă
• MeatOptimiser
PERFORMANȚĂ
• Clasa energetică: A+
DIMENSIUNI
• Î x L x A, cm:
59,5 x 59,4 x 56,7
CULOARE
• Sticlă neagră și
decor Inox
antiamprentă

480°C

Clasa
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DATE TEHNICE:
TIP CONTROL
Tip control cuptor (mecanic, electronic)
Homewhiz (WiFi)
Display programabil animat cu text
Display programabil animat
Display programabil digital
Timer digital
Display LED Touch control si butoane mecanice
Display LED Touch control si butoane electronice
Display TFT Touch control si buton central
Butoane push-in-pop-out (PIPO)
CARACTERISTICI
Volum util, L
Interior email gri, ușor de curățat
Interior email negru, ușor de curățat
Interior email triton, ușor de curățat
Șine laterale detașabile 5 niveluri
Șine laterale detașabile 6 niveluri
Chef assist
Booster, încălzire rapidă
Geam interior detașabil
Închidere amortizată a ușii
Închidere și deschidere amortizată a ușii
Ușă din sticlă CleanZone
Cool-Touch-Door
Tip deschidere ușă drop down
Tip iluminare interioară & număr lumini
Iluminare la deschiderea ușii
TEHNOLOGII
HotAero Pro
SmartAero Pro
Larger Grill Area
Divide & Cook
Multi-Taste-Oven
Steam Assisted Cooking
Steam Cooking Type (Basic Steam Assisted,
SteamAid, Combi Steam)
Slow Cooking
Eco Champ
Steam Cleaning
Tehnologie PyroClean/EcoPyroClean
Curățare catalitică
FUNCȚII DE GĂTIRE
Încălzire inferioară
Gătire convențională
Gătire convențională cu ventilație
Gătire cu ventilație
3D
Low grill
Low grill & ventilație
Grill
Grill&ventilație
Gătire la temperatură joasă
Menținere preparate la cald
Dezghețare
Dezghețare cu abur
Pizza
Încălzire cu ventilație eco
Booster
Gătire asistată cu abur
Gătire cu abur & ventilație
Gătire cu abur & grill & ventilație
Gătire cu abur
Gătire cu abur & încălzire inferioară și superioară
& ventilație
Gătire cu abur & Turbo și încălzire inferioară
Deshidratare fructe/legume
Dospire aluat asistată cu abur
Sterilizare la 100˚C
Decalcifiere la intervale prestabilite de timp
Ajustare nivel abur (mic/mediu/mare)
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ACCESORII
Tavă pentru gătit
Tavă adâncă
Tavă pentru copt
Tavă de sticlă
Raft de sârmă
Piatră pentru pizza
MeatOptimiser
Niveluri raft telescopic/Tip
SIGURANȚĂ
Funcție blocare Key lock
PERFORMANȚĂ
Clasă energetică
Putere totală, W
Consum energetic - convențional, kWh
Consum energetic - încălzire cu ventilație, kWh
INFORMAȚII TEHNICE
Tensiunea de alimentare (V), Hz/Amperaj (A)
Aprobat CE
DIMENSIUNI
Dimensiune netă (Î x L x A), cm
Dimensiune brută (Î x L x A), cm
Greutate netă, kg
Greutate brută, kg
OPȚIUNI CULOARE
Sticlă neagră
Inox antiamprentă
Sticlă neagră și decor Inox antiamprentă
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