Печка
CCB56470BW

Овладейте текстурата на пържената храна без олио с AirFry.
Отдайте се на хрупкави крокети или пържени картофи с тавата AirFry на
фурната. Малките дупчици на тавата позволяват горещият въздух да
готви храната от всеки ъгъл. За изискана пържена текстура без
необходимост от олио.

Product Benefits & Features
Air Fry предлага здравословен начин за постигане на текстурата на
пържената храна.
Когато фурната AirFry и нейната перфорирана тава се комбинират,
можете да постигнете вкуса и текстурата на пържената храна без олио.
Горещият въздух преминава през тавата, като загрява храната от всички
ъгли. Накрая всичко е здравословно, вкусно и хрупкаво.

ДОБАВЕТЕ ПАРА ЗА ХРУПКАВА КОРИЧКА
В допълнение към стандартните функции на
фурната, Функцията PlusSteam добавя пара в
началото на процеса на готвене. Парата създава
подходящата влажна среда за идеално бухване на
тестото и хрупкава коричка после при запичането,
докато вътрешността се запазва нежна и мека.

Стъклокерамичен плот, който се нагрява много бързо
Този стъклокерамичен плот се загрява изключително бързо, като
осигурява пълно нагряване точно когато и където Ви е необходимо. Нещо
повече, керамичната стъклена повърхност на плота се почиства
мигновено.

Разнообразие от вкусове и текстури
Сушете плодове и зеленчуци с фурна AEG в домашни условия.
Задавайки температури между 50°C и 100°C за функция сушене, можете
да се възползвате от свежите дарове на природата и да ги съхраните за
зимните месеци. Екологично, здравословно и относително евтино
решение.
Запазете хранителните качества на продуктите чрез силата на парата
Парата запазва хранителните качества на продуктите и съставките

• Готварска печка с електрическа фурна и плот
• Тип на плота: Електрически/а със стъклокерамика
• Лява предна зона за готвене: Двойно разширяем кръг, Лъчисто
нагряване, 1700W(1700W/700W)/180mm/120mm
• Лява задна зона: Лъчисто нагряване, 1200W/140mm
• Дясна предна зона за готвене: Лъчисто нагряване, 1200W/140mm
• Дясна задна зона: Двойно разширяема зона към овал, Лъчисто
нагряване, 2000W(1100W/900W)/250mmX140mm/140mm
• Тип на фурната: Електричество
• Функции за готвене на фурната: долен нагревател, Вентилатор,
Вентилатор + горен нагревател, Вентилатор + горен нагревател + долен
нагревател (100°C), Грил + горен наревател, Грил + горен наревател +
вентилатор, Осветление, Кръгов нагревател + изпарител + вентилатор,
Кръгов нагревател + вентилатор, Горен нагревател + долен нагревател,
Горен нагревател + долен нагревател + вентилатор
• Самостоятелно управление на 4-те зони за готвене
• Пуш-пул въртящи се бутони
• Почистване на фурната: Лесен за почистване емайл
• Tелескопични водачи
• Разглобяема и лесна за почистване врата на фурната
• Система за извеждане на изпаренията в задната част на фурната
• Функции на програмиране на фурната: Акустичен сигнал,
Продължителност на готвенето, Край , Таймер, Време
• Чекмедже за съхраняване на прибори за готвене
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Product Specification
Енергиен клас
Енергиен клас при:
Консумация на ел. енергия при
статичен режим (горен+долен
нагревател)
Консумация на ел.енергия в
засилен вентилационен режим
Вътрешен полезен обем (л.)
Вътрешен полезен обем (л.)
Почистване
Тип фурна:
Размери ВxШxД в мм
Основен цвят
Вид захранване на плота
Тип захранване на фурната
Тип тави
Тип решетки
Тип водачи за тави
Максимална мощност (W)
Захранващо напрежение (Volt)
Необходим предпазител (А)
Product Partner Code

A
Вентилирано готвене
0.84
0.75
58
58
Лесен за почистване емайл
Среден обем
858x500x600
Бял/a
Електрически/а със стъклокерамика
Електричество
1 AirFry тава, 1 емайлирана тава за
сладкиши , 1 дълбок съд за печене /
отцеждане
1 хромирана решетъчна тава
иноксови водачи Easy Entry
8605.4
230
3x16
All Open

