SO6102M2N
תנור Linea, 60 ,ס"מ ,מיקרוגל משולב ,שחור ,ניקוי באדים

סוג
משפחת מוצרים :תנור • קטגוריה 60 :ס"מ • שיטת בישול :מיקרוגל משולב • טכנולוגיית קיטור • SpeedwaveXL :אספקת חשמל :חשמלי •
קוד  • EAN: 8017709305697שיטת ניקוי :ניקוי באדים

אסתטיקה
צבע :שחור • גימור :מבריק • סדרה עיצובית • Linea :חומר :זכוכית • סוג זכוכית :שקוף • דלת :זכוכית מלאה • ידית • Linea :צבע ידית :כרום

תוכניות  /פונקציות
מס' פונקציות בישול • 11 :פונקציות בישול רגילות :סטטי ,בסיוע מאוורר ,מעגלי ,טורבו ,גריל גדול ,בסיס ,פיצה • פונקציות מיקרוגל :מיקרוגל,
בסיוע מאוורר ,מעגלי ,מיקרוגל  +גריל • פונקציות אחרות :הפשרה לפי זמן ,התפחה סופית ,בישול על אבן ,ברביקיו ,צלייה באוויר ,המסה & ,לבן,
פופקורן ,שבת • פונקציות ניקוי :ניקוי באדים

למשפחת תנורים
צג :כן • הגדרות בקרות :כפתורים ולחצני מגע • מס' בקרות • 2 :כפתורי בקרהLinea :

 - SMEGאריה שנקר  7הרצליה פיתוח

אפשרויות
אפשרויות הגדרת זמן :השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול • תזכורת דקות :כן • טיימר • 1 :אפשרות הדגמה בחנות :כן • קדם
חימום מהיר :כן • נעילת בקרות  /בטיחות ילדים :כן • אפשרויות אחרות :שמירה על חום ,תאורה חסכונית ,צלילים ,בהירות

מאפיינים טכניים
שם צג • EvoScreen :טכנולוגיית צג • LCD :בקרת טמפרטורה :אלקטרוני • טמפרטורה מינימלית • C° 30 :טמפרטורה מרבית • C° 250 :חומר
תא התנור :אמייל נקי תמיד • מספר המדפים • 5 :סוג המדפים :רשתות מתכת • מס' מאווררים • 1 :מס' נורות • 2 :נורה ניתנת להחלפה על ידי
המשתמש :כן • סוג נורה :הלוגן • הספק נורה • W 40 :אור כשהדלת פתוחה :כן • הספק יעיל של המיקרוגל • W 900 :סוג פתיחת דלת :פתח
סטנדרטי • דלת :קריר • דלת פנימית מזכוכית לחלוטין :כן • מס' כולל של דלתות זכוכית • 4 :אינוורטר :כן • מבחש :כן • צירים לסגירה רכה :כן •
פתיחה רכה :כן • ארובה :כפול • תרמוסטט בטיחות :כן • מערכת קירור :צנטריפוגלי • החימום מושהה כשהדלת פתוחה :כן • גוף חימום תחתון
– הספק • W 1200 :אלמנט גריל – הספק • W 1750 :גוף חימום מעגלי – הספקW 2000 :

תווית חשמל  /ביצועים
הנפח הנקי של תא התנורl 68 :

חיבור חשמלי
מתח • V 220-240 :הספק נקוב • W 3000 :תדר ) • 50/60 Hz :(Hzאורך כבל חשמלcm 115 :

חיבור גז

מידע לוגיסטי
מידות המוצר )מ"מ( • 592x597x548 :משקל נטו )ק"ג( • kg 40.200 :משקל ברוטו )ק"ג(kg 43.900 :

אביזרים כלולים
מסילות טלסקופיות ,הוצאה חלקית1 :מגש זכוכית1 :רשת להכנסה1 :רשת עם מעצור אחורי1 :מגש עמוק בציפוי אמייל ) 50מ"מ(1 :

OPTIONAL
 :GTT2אביזרים ,סוג :מסילות טלסקופיות ,תנורים :GTP2אביזרים ,סוג :מסילות טלסקופיות ,תנורים :STONEאביזרים ,סוג :אבן פיצה ,תנורים,
תנורים :PALPZאביזרים ,סוג :יעה לפיצה ,תנורים ,תנורים :ET50אביזרים ,סוג :מגש ,תנורים :ET20אביזרים ,סוג :מגש ,תנורים :AIRFRYאביזרים,
סוג :מעמדי מחבתות ,תנורים ,תנורים :BBQאביזרים ,סוג :מעמדי מחבתות ,תנורים ,תנורים :PR3845Xאביזרים ,סוג :נגד טביעות אצבעות ,תנורים
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