
Nagyméretű sütőtálca
Az extra méretű tepsiben nagy adagokat is elkészíthet egy sütéssel

Teleszkópos sütősín
A teleszkópos sütősínekkel könnyedén kihúzhatja a tepsit a sütőből, hogy 
ellenőrizze, megsült-e az étel. A sütősínt bármelyik polcszinten használhatja – 
amelyik Önnek a legmegfelelőbb.

Egyenletes hőeloszlás
Az egyenletes hőeloszlásnak köszönhetően az étel 
mindenütt egyformán finom lesz.

Könnyen tisztítható üvegajtó 
Az ötletesen megtervezett ajtót nagyon egyszerű tisztítani. Az ajtó 
leszerelhető, utána az ajtóüvegek egy mozdulattal kivehetők.

Kerámia főzőlap
Gyors felfűtés és precíz vezérlés a kerámia főzőfelületen.

AirFry: sütés olaj nélkül
AirFry funkció és AirFry sütőtepsi. A tepsin kialakított lyukak biztosítják, hogy a 
forró levegő folyamatosan keringjen az étel körül. Egészséges sült krumpli, 
ropogósra sült zöldségek, csirkeszárny, mindez olaj hozzáadása nélkül.

Product Benefits & Features

• Elektromos tűzhey: elektromos sütő és főzőlap
• Főzőlap típusa: üvegkerámia főzőlap
• 4 külön vezérelhető főzőzóna
• Bal első főzőzóna: , 1000W/2200W/140mm/210mm
• Bal hátsó főzőzóna: , 1200W/145mm
• Jobb első főzőzóna: , 1200W/145mm 
• Jobb hátsó főzőzóna:  kétkörös ovális,  hilight kerámia, 
2200W/1400W/265mm/170mm
• Sütő típusa: elektromos 
• Sütőfunkciók:  alsósütés + ventilátor, Fan + top (w/o Lamp),  grill + felső 
sütés,   grill + vent+ felső sütés,  hőlégbefúvás + alsó sütés,  hőlégbefúvás,  
felső + alsó sütés
• Sütőfunkciók:  alsósütés + ventilátor, Fan + top (w/o Lamp),  grill + felső 
sütés,   grill + vent+ felső sütés,  hőlégbefúvás + alsó sütés,  hőlégbefúvás,  
felső + alsó sütés
• Süllyesztett gombok
• Sütő tisztítás: 
• Könnyen tisztítható ajtó (csavarok nélkül)
• Hátsó gőz-kivezetés
• Hűtő ventilátor
• Edénytartó fiók
• Állítható magasság
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Modellnév LKR64020AX
Főzőlap típusa üvegkerámia főzőlap
Sütő típusa elektromos
Nettó űrtartalom 73
Hőfokszabályzó igen
Szín rozsdamentes acél
Grill Hagyományos, kivehető
Szükséges biztosíték (A) 3x16
Sütőajtó 3 rétegű ajtó
 Kezelőfelület Elöl,  Süllyesztett gombok

Elektronika jellemzői  hangjelzés,  időtartam kijelzés,  
percszámláló,  idő

 Sütőfunkciók  hagyományos sütés,  aszalás,  gyors 
grill,  pizza, hőlégkeverés,   turbo grill

Rácsozat a sütőben Krómozott vezetőrácsok, Krómozott 
vezetőrácsok

Tartozékok 1 AirFry tálca,  1 fekete zománcozott 
kombi tálca

Sütőrácsok 1 krómozott grillrács
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 51

Magasság (mm) 850
Szélesség (mm)  596
Mélység (mm) 600

Értékesítési csatorna Minden csatorna
Kábelhossz (m) No,
Sütő max. teljesítményfelvétel (W) 3500

Product Specification
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