
 

Kepimasdd su garais „Steam Assisted“

Kepimas su garais tai pavykusių pyragaičių, subtilių ir kupinų maistingų medžiagų daržovių bei traškios

iš išorės, tačiau minkštos viduje mėsos receptas. Kepimo proceso metu vanduo išleidžiamas iš

rezervuaro į orkaitės apatinę dalį, iš kur jis pakyla garų pavidalu. Pasakykite „sudie“ pernelyg kietiems

sausainiams, sausam kalakutui ar prikepusiam apkepui.

 

 

AeroPerfect

AeroPerfect™ technologija įkvėpta aerodinamikos ir orlaivių dizaino. AeroPerfect naudoja nuolatinį

oro srautą orkaitėje, kad sumažintų temperatūros svyravimus ir kiekvieną kartą gamintų greitai bei

tolygiai.

 

 

Speciali vandens talpykla

Dėl naudojamos paprastos sistemos „paspausk ir ištrauk“, šios „Beko“ orkaitės vandens talpyklą

užpildysite be jokių sunkumų. Tiesiog įpilkite į ją 300 ml vandens ir įdėkite atgal į vietą – likusį darbą

atliks orkaitė. Prieiga prie talpyklos labai paprasta – ji yra kairėje valdymo skydelio pusėje, todėl jums

nereikės papildomai atidarinėti orkaitės.

 

 

Teleskopiniai bėgeliai

Teleskopiniai bėgeliai užtikrina saugų ir paprastą padėklo su karštu indu išstūmimą, dėl ko išvengsite

atsitiktinio nudegimo.
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Švelnus durų uždarymas

Dėl specialių vyrių atskirų „Beko“ orkaičių durys uždaromos švelniai, tyliai ir patogiai.
 

 

3D kepimas

3D kepimas tai naujos kartos gaminimo būdas, kuris aktyvina visus kaitinimo elementus ir veikia

visuose lygmenyse. Viršutinis ir apatinis kaitintuvas, ovalus kaitintuvas kartu su ventiliatoriumi veikia

pakaitomis, kad šiluma būtų vienodai paskirstyta visoje orkaitėje. 3D kepimas taip pat suteikia

galimybę kepti keletą patiekalų vienu metu.

 

 

Modelis BBIS18300XCSE Krājumu kods 7768286739

Spalva Nerūdijančio plieno EAN kods 8690842458262
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SAP kodas 7768286739 EAN kodas 8690842458262

Ekranas / laikmatis

Diodai LED Display -
Touchcontrol 

Prologue/Beyond-
Good+ (Beast)

Orkaitės ekrano spalva Balta

Ekrano užraktas Taip Ekrano ryškumo
reguliavimas Taip

Įspaudžiama ir iššokanti
rankenėlė Taip Rankenėlių spalva Inox (Plastikas)

Priekinių durelių stiklų
skaičius 2 Durelių vidinės dalies

tipas
Full Stiklinė 

(Removable)

Švelnus uždarymas Taip Orkaitės tipas
Daugiafunkcis 

maisto gaminimas

Maisto gaminimo
funkcijos

9 functions 
(Elektroninis)

Atitirpinimo funkcija Taip

Orkaitės valdymo tipas Mechaninis Control Valymas garais
Paprastas valymas 

garais
Juoda katalizinė galinė
sienelė Taip Šoniniai laikikliai 5 lygmenys

Teleskopinė lentynų
ištraukimo sistema

1 Level 
(Standartas)

Aušinimo ventiliatorius Taip

Tradicinis kepimas Taip Kaitinimas apačioje Taip
Žiedinis kaitinimo
elementas Taip Elektrinis grilis Taip

Orkaitė su atitirpinimo
funkcija Taip Eco žiedinis kaitinimo

elementas Taip

3D gaminimas Taip Šilumos palaikymas Taip
Vidaus apšvietimas Taip Ventiliatoriaus uždanga Emalis
Priekinė sienelė Emalis Gilių padėklų skaičius 1

Standartinių padėklų
skaičius 1

Vielos laikiklių, skirtų
šoniniams laikikliams,
skaičius

1

Gylis 56.7 centimeters Plotis 59.4 centimeters
Aukštis 59.5 centimeters Svoris 29.800 kilograms
 


