CIB6642ABM Fogão Livre Instalação
Função PlusSteam - adicione vapor para
resultados crocantes
Além de todas as sua funções padrão de um forno, a
função PlusSteam deste fogão SteamBake adiciona
vapor no inicio do processo de cozedura. A cozedura
a vapor mantém a massa húmida na superfície para
criar uma cor dourada e uma crosta saborosa.,

Aquecimento altamente preciso e responsivo, com tecnologia de indução
Cozinhar com indução é tão responsivo que pode ajustar o calor
instantaneamente. Além disso só aquece o recipiente no nível exato que
precisa.

Área de visibilidade maior para poder monitorar com total precisão o
processo de cozedura
Este forno avançado tem uma generosa capacidade interna XXL e uma porta
de vidro grande que lhe dá uma excelente visibilidade sobre o estado da
comida no interior.

Mais benefícios:
• O sistema OptiFlex™ permite um uso flexível do espaço do forno
• Verifique o progresso do seu prato usando o temporizador. Desta forma terá
uma visão geral do estado do processo do seu cozinhado
• Em comparação com os tabuleiros de forno padrão, este tabuleiro XL é maior,
permitindo a utilização de recipientes maiores para cozinhados ainda maiores
Características:

Especificações técnicas:

Descrição do produto:

• Fogão com forno eléctrico e
vitrocerâmica
•Tipo de mesa de trabalho: de indução
•Frente Esquerda:
2300W/3600W/210mm
•Posterior Esquerda:
1400W/2500W/140mm
•Frente Direita: 1800W/2800W/180mm
•Posterior Direita:
1800W/2800W/180mm
•Tipo de Forno: Elétrico
•Funções do forno superior: Inferior,
Ventilador + iluminacão, Grelhador +
superior, Iluminação, Grelhador inferior
ventilado, Grelhador ventilado +
evaporador, Grelhador ventilado,
Superior + Inferior, Grelhador +
ventilado + superior
•Funções do forno de fundo:
•Funções do forno
•Porta de fácil limpeza
•Ventilador de refrigeração
•Altura regulável
•Gaveta para armazenamento de
utensílios de cozinha

• Altura na placa : 850
•Altura máxima : 867
•Largura, mm : 596
•Profundidade, mm : 600
•Capacidade útil (L) : 73
•Cor principal : Inox
•Tipo de placa : de indução
•Tipo de forno : Elétrico
•Potência máxima, w : 10900
•Voltagem, V : 230
•Fusível mínimo requerido : 3x16
•Cor : INOX
•International colour (Icon) : Stainless Steel
•Product Partner Code : All Open

Fogão com 4 focos de
indução com controlos
táteis e forno
multifunções com
função PlusSteam e
botões fixos, Inox,
Classe A, Medidas:
86,7x60x60 cm
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