
 

Teleskopiniai bėgeliai

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

atsitiktinio nudegimo.

 

 

Split & Cook – orkaitė keturi-viename

„Split&Cook“ technologija suteikia galimybę padalinti orkaitę naudojant specialų separatorių. Dėl to

vienu metu galima gaminti du skirtingus patiekalus, nustatant jiems skirtingą kepimo laiką ir

temperatūrą.

 

 

Booster

Greitas kaitinimas „Booster“ tai funkcija, kuri žymiai palengvina gaminimą. Įjungus, orkaitė naudoja

visus turimus šilumos šaltinius, kad greitai pasiektų nustatytą temperatūrą, o vėliau persijungia į

nustatytą kepimo režimą. Naudodamiesi šia funkcija galėsite nesijaudinti, kad pamiršote iš anksto

tinkamai įkaitinti orkaitę.

 

 

Švelnus durų uždarymas

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

 

 

Pizza Pro

„Pizza Pro“ yra unikali „Beko“ orkaitės funkcija, suteikianti galimybę per 5 minutes iškepti tikrą picą.

Tam naudosite specialų akmenį, kuris sugeria perteklinę tešlos drėgmę, ir tinkamą orkaitės programą,

kuri įkaitins jos vidų iki 310 °C. Vos po 5 minučių be vargo išimsite picą iš orkaitės specialia medine

mentele.

 

 

Modelis BVM34400BS Krājumu kods 7768287621

Spalva Juoda EAN kods 8690842148996

 

BVM34400BS
Maisto gaminimas / Orkaitės / Standartinės

SPECIFIKACIJOS

Prekės kodas



BVM34400BS
Maisto gaminimas / Orkaitės / Standartinės

SAP kodas 7768287621 EAN kodas 8690842148996

Ekranas / laikmatis
Diodai LED Display -
Touchcontrol (B14-

Better)
Orkaitės ekrano spalva White

Ekrano užraktas Taip Priekinių durelių stiklų
skaičius 3

Durelių vidinės dalies
tipas

Full Stiklinė 
(Removable)

Švelnus uždarymas Taip

Orkaitės tipas
Multifunctional 

Cooking
Maisto gaminimo
funkcijos 13 functions

Booster funkcija Taip Atitirpinimo funkcija Taip
Orkaitės valdymo tipas Electronic Control Divide&Cook Taip

Valymas garais
Simple steam 

cleaning
Šoniniai laikikliai 6 lygmenys

Teleskopinė lentynų
ištraukimo sistema

1 Level 
(Standartas)

Vidaus apšvietimas
atidarius dureles Taip

Aušinimo ventiliatorius Taip Valymas garais Taip

Tradicinis kepimas Taip Gaminimas naudojant
konvekciją Taip

Kaitinimas apačioje Taip Žiedinis kaitinimo
elementas Taip

Grilis su konvekcija Taip Elektrinis grilis Taip

Žemas grilis Taip Orkaitė su atitirpinimo
funkcija Taip

Eco žiedinis kaitinimo
elementas Taip 3D gaminimas Taip

Šilumos palaikymas Taip Picos kepimas Taip
Dvigubas ventiliatorius Taip Ventiliatoriaus uždanga Enamel
Priekinė sienelė Enamel Gilių padėklų skaičius 1

Standartinių padėklų
skaičius 1

Vielos laikiklių, skirtų
šoniniams laikikliams,
skaičius

1

Gylis 56.7 cm Plotis 59.4 cm
Aukštis 59.5 cm Svoris 39.800 kilograms
 


