
 

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.

 

 

Efektyvūs dujų degikliai

Specialus degiklių dizainas suteikė galimybę žymiai padidinti jų efektyvumą. Sutaupysite iki 35 %

laiko ir iki 17 % dujų, naudojamų ruošiant mėgstamus patiekalus.
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TECHNOLOGIJOS

SPECIFIKACIJOS



 

Modelis FSM52321DXDS Krājumu kods 7786986796

Spalva Nerūdijančio plieno EAN kods 8690842156298
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Prekės kodas
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Kaitlentės tipas Dujos SAP kodas 7786986796
EAN kodas 8690842156298 Įtampa (V) 220-240
Kištuko tipas Europinis Kaitlentės konfigūracija 4 dujų
Dujų saugos įtaisas
(kaitlentė) Taip Priekinė kairė 2,9 KW

Uždegimo tipas
(kaitlentė)

Integruotas 
Ignition

Galinė kairė 2 KW

Priekinė dešinė 1 KW Galinė dešinė 2 KW
Kaitlentės spalva Inox Puodų laikiklių tipas Emalis (Matt)
Viršutinis dangtis Stiklinė Numatyta dujų rūšis NG

Dujų tipas / slėgis
(gamyklinis)

2E(G20)/20 mbar 
(NG)

Dujų tipas / slėgis
(atsarginės dalys)

2Ls(G2.350)/13 
mbar 

(NG);3B/P(G30)/37 
mbar (LPG);G20, 13 

mbar (NG);G20,13 
mbar;G30,30 mbar

Ekrano užraktas Taip Gylis – be pakuotės (cm)
(z) 60.0 centimeters

Plotis – be pakuotės(cm)
(x) 50.0 centimeters Aukštis – be pakuotės

(cm) (y) 85.0 centimeters

Svoris – be pakuotės (kg) 46.000 kilograms Ekranas / laikmatis
Diodai LED Display - 
Touchcontrol (B14-

Good+)

Orkaitės ekrano spalva Raudona Ekrano ryškumo
reguliavimas Taip

Rankenėlių tipas BKF1 Rankenėlių spalva
Inox with Chromas 

Cap
Rankenėlių žiedo spalva Inox (Plastikas) Šoninių sienelių spalva Juodas
Orkaitė – durelių
atidarymo tipas Atveriamos Orkaitė – priekinių

durelių stiklų skaičius 2

Orkaitė – durelių vidinės
dalies tipas

Full Stiklinė 
(Removable)

Apatinio skyriaus tipas Vožtuvas

Orkaitė – orkaitės tipas
Daugiafunkcis 

maisto gaminimas
Orkaitė – maisto
gaminimo funkcijos 8 funkcijos

Orkaitė – 3D gaminimas Taip Orkaitė – atitirpinimo
funkcija Taip

Orkaitė – grilio tipas Elektrinis Grill Orkaitės valdymo tipas Mechaninis Control
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Orkaitė – valymas garais
Paprastas valymas 

garais
Orkaitė – vidaus
apšvietimas

1 x Apvalus light 
(Rear)

Orkaitė – šoniniai
laikikliai 5 lygmenys (eco) Aušinimo ventiliatorius Taip

Valymas garais Taip Tradicinis gaminimas Taip
Gaminimas naudojant
konvekciją Taip Kaitinimas apačioje Taip

Žiedinis kaitinimo
elementas Taip Elektrinis grilis Taip

Žemas grilis su
konvekcija Taip Orkaitė su atitirpinimo

funkcija Taip

3D gaminimas Taip Standartinių padėklų
skaičius 1

Standartinių vielos
laikiklių skaičius 1    

 


