
Egyszerű tisztítás, a nehezen elérhető helyeken is
A sütőajtó takarítása nem lehet ennél egyszerűbb. Az ajtó szerszám nélkül 
leszerelhető, utána pedig egy mozdulattal kivehetők az ajtóüvegek.

Egy klasszikus sütő a hagyományos receptekhez
Nincs is finomabb az otthoni ízeknél! A két sütőprogrammal és a grillfunkcióval 
süthet, piríthat vagy grillezhet bármit, amit megkíván. Tökéletes a 
hagyományos receptek elkészítéséhez.

Grill funkció: grillezés és pirítás gyorsan, egyszerűen
A grill funkcióval gyorsabb és egyszerűbb a grillezés és a pirítás. Kényelmesen 
készítheti el reggel a pirítóst, vagy grillezhet csirkét és zöldségeket egy könnyű 
ebédhez.

A főzőlap, mellyel bárki megtanulhatja az alapokat a konyhában
Ha olyan készüléket keres, amely maximálisan megéri az árát, és egyszerűen 
elkészítheti rajta az ételeket, akkor már meg is találta. A vasmagos 
főzőzónáknak ugyan kell néhány perc, amíg felmelegszenek és lehűlnek, de 
garantáltan egyszerű főzni rajtuk. Ha túlságosan forr az étel az edényben, 
csak húzza át egy másik zónára.

Egyszerű, könnyű, elektromos
Praktikus, megbízható és könnyen tisztítható főzőlappal rendelkezik. Ez az 
elektromos tűzhely mindent biztosít ahhoz, hogy az eredmény nagyszerű 
legyen. 

Product Benefits & Features

• Elektromos tűzhey: elektromos sütő és főzőlap
• Főzőlap típusa: vasmagos
• Bal első főzőzóna: Red Dot, vasmagos, 2000W/180mm
• Bal hátsó főzőzóna: vasmagos, 1000W/145mm
• Jobb első főzőzóna: vasmagos, 1000W/145mm 
• Jobb hátsó főzőzóna: vasmagos, 1500W/180mm
• Sütő típusa: elektromos 
• Sütőfunkciók:  alsó sütés,  grill + alsó sütés,  grill + felső sütés,  világítás,  
felső + alsó sütés,  felső + alsó sütés (alacsony hőmérséklet),  alsó-felső sütés
• Sütőfunkciók: 
• Sütőfunkciók:  alsó sütés,  grill + alsó sütés,  grill + felső sütés,  világítás,  
felső + alsó sütés,  felső + alsó sütés (alacsony hőmérséklet),  alsó-felső sütés
• Sütő tisztítás: fekete zománc
• Könnyen tisztítható ajtó (csavarok nélkül)
• Hátsó gőz-kivezetés
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Márkanév Zanussi
Modellnév ZCE540R1WA
Főzőlap típusa vasmagos
Sütő tisztítás fekete zománc
Hőfokszabályzó igen
Szín fehér
Grill típusa hagyományos, fix
Sütőajtó dupla üveg
 Kezelőfelület  Normál gombok, Elöl

 Sütőfunkciók
 alsó sütés,  hagyományos sütés,  
gyors grill,  világítás,  lassú sütés,  

gyors felfűtés,  felső sütés
Rácsozat a sütőben Préselt oldalfal
Sütő tálcák 1 fekete zománcozott sütőtálca
Sütőrácsok 1 krómozott grillrács
Nettó súly (kg) 40
Magasság (mm) 855
Szélesség (mm)  500
Mélység (mm) 600

Product Specification
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