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Piekarnik parowy Electrolux
KOAAS31CX Szybka realizacja! Użyj
kodu ELE10
Cena

7 998,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

KOAAS31CX

Kod producenta

KOAAS31CX

Opis produktu
Wyposażony w wewnętrzną kamerę, dzięki łączności Wi-Fi, pozwala nie tylko zdalnie śledzić postęp pieczenie na ekranie
telefonu, bez potrzeby otwierania drzwi. Z pomocą aplikacji MyElectrolux można regulować czas i temperaturę pieczenia oraz
korzystać z przepisów i naszych inspiracji.

Kamera CookView®
Zapewnia monitoring procesu pieczenia bez potrzeby otwierania drzwi. Z pomocą aplikacji MyElectrolux można regulować
czas i temperaturę pieczenia oraz wykorzystywać przepisy i inspiracje kulinarne.

Funkcja Steamify® – pomoc w gotowaniu na parze
Funkcja Steamify® wyręczy Cię w sterowaniu ustawieniami piekarnika parowego. Wystarczy tylko określić temperaturę w
jakiej przewidziane jest pieczenie. Piekarnik automatycznie dobierze optymalną ilość pary oraz dostosuje pozostałe parametry
pracy, aby uzyskać pożądany rezultat.

Łatwe pieczenie dzięki połączeniu z aplikacją
Przekonaj się, jak funkcja Connected Cooking ułatwia korzystanie z piekarnika. Zdalnie ustawiaj i zmieniaj czas pieczenia oraz
temperaturę piekarnika. Korzystaj z wygody kontrolowania procesu pieczenia, nawet przebywając poza kuchnią.

Termosonda
Użycie jej zwiększa kontrolę nad procesem pieczenia. Termosonda monitoruje temperaturę wnętrza potrawy, bez ryzyka
niedopieczenia czy przepieczenia. Gdy potrawa jest gotowa, termosonda zasygnalizuje zakończenie pieczenia i wyłączy
piekarnik.

Dotykowy wyświetlacz TFT z asystentem gotowania
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Kolorowy wyświetlacz zapewnia intuicyjną obsługę. Bazując na doświadczeniach użytkowników, zastosowano skrócone menu z
dostępem do 3 najczęściej wykorzystywanych funkcji, pozostałe są do wybrania z rozwijanego paska. To najkrótsza droga do
pysznych potraw.

Dane techniczne
Dane techniczne

Piekarnik do zabudowy
Wielojęzyczny wyświetlacz LCD
Funkcje: Au Gratin, grzanie dolne, pieczenie chleba, konwencjonalne/tradycyjne pieczenie, rozmrażanie, wyrastanie
ciasta, suszenie, zamrożone potrawy, para 100%, grill, duża wilgotność, mała wilgotność, średnia wilgotność,
utrzymywanie ciepła, nawilżanie, pizza, ogrzewanie talerzy, utrzymywanie temperatury, powolne gotowanie, Sous
Vide, regeneracja parowa , Steamify, termoobieg, grillowanie turbo, funkcja Yoghurt
Automatyczne programy wagowe
Funkcja pamięci, możliwość zapisania często używanych ustawień
Termosonda
Elektroniczna regulacja temperatury
Automatyczne propozycje temperatury
Typ drzwi/maks. temp. drzwi [K]: 4 szyby/30
Funkcja szybkiego nagrzewania
Możliwość pieczenia na 3 poziomach jednocześnie
Funkcja przedłużania czasu
Funkcja automatycznego wyłączenia piekarnika
Wskaźnik ciepła pozostałego
Blachy dołączone do piekarnika: 1 emaliowana blacha, 1 emaliowana brytfanna, 1 zestaw nieperforowany + naczynie
Łatwe do czyszczenia drzwi
Wentylator zatrzymuje się po otwarciu drzwi piekarnika
Zabezpieczenie przed dziećmi: Funkcja zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia.
Halogenowe oświetlenie piekarnika
Oświetlenie przy otwartych drzwiach
Wentylator chłodzący: Wentylator chłodzący uruchamia się automatycznie po włączeniu urządzenia. Chłodzi
komponenty elektroniczne i części zewnętrzne.
Wydajność

Sposób czyszczenia: para
Zakres temperatur: 30°C-230°C
Poziom hałasu [dB] - górny piekarnik: 53
Pojemność użytkowa [l]: 70
Powierzchnia największej płyty grzewczej - górny piekarnik [cm2] :1424
Instalacja

Instalacja: do zabudowy
Kolor: stal szlachetna
Wymagany bezpiecznik [A]: 16
Rodzaj wtyczki: Schuko
Waga netto [kg]: 40,5
Wysokość [mm]: 594
Szerokość [mm]: 595
Głębokość [mm]: 567
Zużycie energii

Całkowity pobór mocy [W]: 3500
Moc oświetlenia [W]: 65
Klasa efektywności energetycznej: A++
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu [kW]: 0,99
Zużycie energii, wentylator [kWh/cykl]: 0,52
Inne

Etykieta PNC: 944 184 820
Interfejs: sterowanie dotykowe
Wyposażenie: prowadnice TR1LFSTV, paski do kontroli twardości wody
Funkcje piekarnika: termoobieg
Brytfanny dołączone do piekarnika: 1 emaliowana blacha, 1 emaliowana brytfanna, 1 zestaw nieperforowany +

wygenerowano w programie shopGold

naczynie
Rodzaj rusztu: 2, stal nierdzewna
Prowadnice: drabinki Easy Entry, stal szlachetna
Moc grilla [W]: 0
Moc grzałki dolnej [W]: 1000
Moc grzałki górnej [W]: 0
Moc grzałki grilla [W]: 2300
Moc grzałki termoobiegu [W]: 2400
Oświetlenie: 2, halogen bok, halogen góra
Napięcie [V]: 230
Przewód [m]: 1,5
Kod produktu (PNC): 944 184 820
Kod EAN: 7332543640546
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