C9GMX9-1
תנור משולב ,90x60 cm, Classica, Sinfonia ,נירוסטה ,סוג הכיריים :גז ,סוג תנור עיקרי :אוורור חוםA ,

סוג
משפחת מוצרים :תנור משולב • מידה • 90x60 cm :אנרגיית הכיריים :גז • מס' תנורים • 1 :סוג הכיריים :גז • סוג תנור עיקרי :אוורור חום •
מערכת ניקוי :ניקוי באדים • קוד EAN: 8017709278977

אסתטיקה
צבע :נירוסטה • גימור :סאטין • סדרה עיצובית • Classica :עיצוב :עיצוב מרובע • סדרה • Sinfonia :חומר :נירוסטה • דלת :עם שני פסים
אופקיים • גימור לוח בקרה :נירוסטה ידידותית לטביעות אצבעות • צבע כיריים :נירוסטה • ידית • Smeg Classic :צבע בקרות :נירוסטה • מגן
אחורי :כן • צג :מגע • סוג מעמדי מחבתות :ברזל יצוק • סוג זכוכית :אליפסה • צבע ידית :נירוסטה מוברשת • כפתורי בקרה• Smeg Classic :
מס' בקרות • 8 :רגליות :כסף • תא אחסון :דחיפה-משיכה

תוכניות  /פונקציות
פונקציות בישול רגילות :סטטי ,בסיוע מאוורר ,מעגלי ,חסכוני ,גריל קטן ,גריל גדול ,גריל מאוורר )גדול( ,בסיס ,תחתית בסיוע מאוורר ,שיפוד •
פונקציות ניקוי :ניקוי באדים • פונקציות אחרות :הפשרה לפי זמן

תוכניות ופונקציות לתנורים עם תנור משני

אפשרויות כיריים בתנורים
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אפשרויות תנור עיקרי ,תנור
טיימר :כן • צליל התרעה לסיום הבישול :כן • טמפרטורה מינימלית • C° 50 :טמפרטורה מרביתC° 260 :

מאפיינים טכניים של כיריים ,תנור
מספר אזורי בישול • 6 :מיקום אזור ראשון :קדמי שמאלי • מיקום אזור שני :אחורי שמאלי • מיקום אזור שלישי :קדמי אמצעי • מיקום אזור רביעי:
אחורי אמצעי • מיקום אזור חמישי :קדמי ימני • מיקום אזור שישי :אחורי ימני • סוג אזור ראשון :גז – ) 2URכפולות( • סוג אזור שני :גז – • AUX
סוג אזור שלישי :גז –  • AUXסוג אזור רביעי :גז – מהיר למחצה • סוג אזור חמישי :גז – מהיר למחצה • סוג אזור שישי :גז – מהירות • הספק אזור
ראשון • kW 4.20 :הספק אזור שני • kW 1.00 :הספק אזור שלישי • kW 1.00 :הספק אזור רביעי • kW 1.80 :הספק אזור חמישי• kW 1.80 :
הספק אזור שישי • kW 3.00 :סוג מבערי גז :סטנדרטי • מכסי מבערים :ציפוי אמייל שחור מאט • הצתה אלקטרונית אוטומטית :כן • שסתומי
בטיחות לגז :כן

מאפיינים טכניים של התנור העיקרי ,תנור
הנפח הנקי של תא התנור • l 115 :הנפח ברוטו של תא התנור הראשון • l 129 :חומר תא התנור :אמייל נקי תמיד • מספר המדפים • 5 :סוגי
מדפים :רשתות מתכת • מס' נורות • 2 :סוג נורה :הלוגן • הספק נורה • W 40 :מספר מאוורר • 2 :הגדרת זמן בישול :הפעלה ועצירה • פתח
דלת :פתיחה כלפי מטה • אור כשדלת התנור פתוחה :כן • דלת נתיקה :כן • דלת פנימית מזכוכית לחלוטין :כן • דלת פנימית ניתקת :כן • מס'
כולל של דלתות זכוכית • 3 :מס' דלתות זכוכית מחזירות חום • 2 :תרמוסטט בטיחות :כן • מערכת קירור :משיק • סוג גריל :חשמלי • אלמנט
גריל • W 1700 :גריל גדול – הספק • W 2900 :גוף חימום תחתון – הספק • W 1700 :גוף חימום עליון – הספק • W 1200 :גוף חימום מעגלי –
הספק x 2 : • W 1550בקרת טמפרטורה :אלטרומכני

מאפיינים טכניים של התנור המשני ,תנור

מאפיינים טכניים של התנור השלישי ,תנור

תווית חשמל  /ביצועים
דרגת יעילות אנרגטית • A :צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת • MJ 3.53 :צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאוורר:
 • KWh 0.98צריכת חשמל במצב רגיל • MJ 4.36 :צריכת חשמל למחזור במצב רגילKWh 1.21 :

תווית חשמל  /ביצועים – תא תנור שני

חיבור חשמלי
דירוג חיבור חשמלי • W 3200 :מתח • V 220-240 :תדר • Hz 50/60 :אורך כבל חשמלcm 120 :

חיבור גז
דירוג חיבור גז )ואט( • W 12600 :סוג גז G20/G25 : 20/25מיליבר

מידע לוגיסטי
רוחב )מ"מ( • mm 900 :גובה המוצר )מ"מ( • mm 900 :עומק )מ"מ( • mm 600 :משקל ברוטו )ק"ג( • kg 88.200 :משקל נטו )ק"ג(kg 77.100 :
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כבר לא בשימוש

אביזרים כלולים
חרירי גז אחרים כלולים G30 :גפ"ם גז נוזלי

אביזרים כלולים עם התנור לתנור עיקרי
רשת שתי וערב לגריל1 :מגש עמוק  20מ"מ1 :מגש עמוק  40מ"מ1 :תמיכה לווק מברזל יצוק1 :רשת עם מעצור אחורי וצדי1 :סוג גריל1 :בחון
בשר1 :

OPTIONAL
 :GTTאביזרים ,סוג :מסילות טלסקופיות ,תנורים ,תנורים :GTPאביזרים ,סוג :מסילות טלסקופיות ,תנורים ,תנורים :PRTXאביזרים ,סוג :אבן פיצה,
תנורים ,תנורים :PPR2אביזרים ,סוג :אבן פיצה ,תנורים ,תנורים :PPR9אביזרים ,סוג :אבן פיצה ,תנורים ,תנורים :PALPZאביזרים ,סוג :יעה
לפיצה ,תנורים ,תנורים :AIRFRYאביזרים ,סוג :מעמדי מחבתות ,תנורים ,תנורים :BBQאביזרים ,סוג :מעמדי מחבתות ,תנורים ,תנורים:BGTR9
אביזרים ,סוג :צלייה ,תנורים :TPKTR9אביזרים ,סוג :גריל טפנייקי ,תנורים :KITC9X9-1אביזרים ,סוג :התזה ,תנורים :KITPAXאביזרים ,סוג:
ערכת רגליות ,תנורים :KITPBXאביזרים ,סוג :ערכת רגליות ,תנורים
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