SO6606APNR
תנור Dolce Stil Novo, 60 ,ס"מ ,Multitech ,טווח קיטור ,100% - 20 :שחור ,גימור :נחושת ,ניקוי באדים

סוג
משפחת מוצרים :תנור • קטגוריה 60 :ס"מ • טווח קיטור • 100% - 20 :שיטת בישול • Multitech :טכנולוגיית קיטור • Omnichef :מערכת
חיוניות :כן • אספקת חשמל :חשמלי • קוד  • EAN: 8017709320782שיטת ניקוי :ניקוי באדים

אסתטיקה
צבע :שחור • גימור :מבריק • סדרה עיצובית • Dolce Stil Novo :גימור :נחושת • חומר :זכוכית • סוג זכוכית :ליקוי • דלת :זכוכית מלאה • ידית:
 • Dolce Stil Novoצבע ידית :שחור
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תוכניות  /פונקציות
מס' פונקציות בישול • 26 :תוכניות אוטומטית • 150 :פונקציות בישול רגילות :סטטי ,בסיוע מאוורר ,מעגלי ,טורבו ,חסכוני ,גריל גדול ,גריל
מאוורר )גדול( ,בסיס ,מעגלי  +תחתון ,פיצה • רמות בסיוע קיטור + 3 :ידני • מתכונים בהתאמה אישית • 10 :פונקציות בישול עם קיטור פעימות:
בסיוע מאוורר ,מעגלי ,מעגלי  +תחתון ,טורבו ,גריל מאוורר • פונקציות בישול עם קיטור :קיטור ,בסיוע מאוורר ,מעגלי ,מעגלי  +תחתון ,סו-וויד •
פונקציות קיטור אחרות :ניקוי מכל ,יציאת מים ,כניסת מים ,הסרת אבנית • פונקציות  • Multitech: Twintech/ Multitechפונקציות מיקרוגל:
מיקרוגל ,בסיוע מאוורר ,מעגלי ,מיקרוגל  +גריל ,מיקרוגל  +מעגלי  +תחתון • פונקציות אחרות :הפשרה לפי זמן ,הפשרה לפי משקל ,התפחה
סופית ,בישול על אבן ,ברביקיו ,צלייה באוויר ,שמירה על חום ,רשת/מחמם צלחות ,שבת • פונקציות ניקוי :ניקוי באדים

למשפחת תנורים
צג :כן • הגדרות בקרות :מגע מלא מתקדם

אפשרויות
אפשרויות הגדרת זמן :השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול • תזכורת דקות :כן • טיימר • 3 :אפשרות הדגמה בחנות :כן • מדריך
מגע :כן • קדם חימום מהיר :כן • מצב הדגמה להדרכה :כן • הפעלה מיידית :כן • בישול חכם :כן • בישול  :DeltaTכן • נעילת בקרות  /בטיחות
ילדים :כן • בישול רב-שלבי :כן ,עד  3פסים •  :SameTimeכן • בישול עם מדחום בחון :כן • אפשרויות אחרות :שמירה על חום ,תאורה חסכונית,
הגדרת שפה ,תצוגת שעון דיגיטלי ,צלילים ,עוצמת קול של צליל ,בהירות • כרונולוגיה :כן 10 ,הפונקציות האחרונות שנעשה בהן שימוש

מאפיינים טכניים
שם צג • VivoScreen max :טכנולוגיית צג • TFT :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 :סוג נורה• LED :
הספק נורה • W 5 :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 • טעינת מים ,Fill&Hide 2 :אוטומטי • קיבולת המכל 2 :ליטר • החימום מושהה
כשהדלת פתוחה :כן • גוף חימום תחתון – הספק • W 1200 :גוף חימום עליון – הספק • W 1000 :אלמנט גריל – הספק • W 1700 :גריל גדול
– הספק • W 2700 :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 49.500 :משקל ברוטו )ק"ג(kg 53.400 :
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אביזרים כלולים
מסילות טלסקופיות ,הוצאה מלאה )אינוקס(1 :מגש נירוסטה 20) ,מ"מ(1 :רשת יוקרתי )אינוקס(2 :רשת להכנסה1 :מגש עמוק בציפוי אמייל )50
מ"מ(1 :בחון טמפרטורה :כן ,נקודות מרובותמגש עמוק מחורר מנירוסטה ) 40מ"מ(1 :

OPTIONAL
 :GTTV2אביזרים ,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:BX640PL
אביזרים ,סוג :מגש ,תנורים :AIRFRYאביזרים ,סוג :מעמדי מחבתות ,תנורים ,תנורים :BBQאביזרים ,סוג :מעמדי מחבתות ,תנורים ,תנורים
 :PR3845Xאביזרים ,סוג :נגד טביעות אצבעות ,תנורים :PR3845Nאביזרים ,סוג :ערכת פרופיל ,תנורים
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