
 

Gatavošana ar tvaika palīdzību

Gatavošana ar tvaika palīdzību garantē lieliskus konditorejas izstrādājumus, gardus un uzturvielām

bagātus dārzeņus un ārpusē kraukšķīgu, bet iekšpusē mīkstu gaļu. Gatavošanas procesā no īpašas

tvertnes uz cepeškrāsns apakšdaļu tiek padots ūdens, kur tas izgaro, veidojot tvaiku. Atvadieties no

pārlieku cietiem cepešiem, sausas tītara gaļas un piededzinātiem sacepumiem.

 

 

AeroPerfect

AeroPerfect™ tehnoloģija smeļas iedvesmu aerodinamikā un lidaparātu dizainā. AeroPerfect

nodrošina cepeškrāsnī nepārtrauktu gaisa plūsmu, samazinot temperatūras svārstības un nodrošinot

nekļūdīgi ātru un vienmērīgu gatavošanu.

 

 

Speciālā ūdens tvertne

Šīs Beko cepeškrāsns ūdens tvertni uzpildīsiet bez nekādām problēmām ar vienkāršo sistēmu

“nospied un izvelc”. Vienkārši ielejiet tajā 300 ml ūdens un pēc tam ievietojiet savā vietā. Par visu

pārējo parūpēsies pati cepeškrāsns. Piekļuve tvertnei ir ļoti vienkārša – tā atrodas vadības paneļa

kreisajā pusē, tādēļ cepeškrāsns nav atkārtoti jāatver.
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3D gatavošana

3D gatavošana ir jaunas paaudzes gatavošanas tehnoloģija, kas aktivizē visus sildelementus un

darbojas vairākos virzienos. Augšējais un apakšējais sildelements, kā arī ovālais sildelements

kombinācijā ar ventilatoru darbojas secīgi, lai vienmērīgi sadalītu siltumu krāsns kamerā. 3D

gatavošana ļauj arī pagatavot vairākus ēdienus vienlaikus.

 

 

Modelis BBIS12300XDE Stock Code 7754886709

Krāsa Nerūdijančio plieno EAN kodas 8690842294839
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Mārketinga kods



BBIS12300XDE
Gatavošana / Cepeškrāsnis / Standarta

SAP kods 7754886709 EAN kods 8690842294839

Displejs/taimeris

LED Display - 
Touchcontrol 

Prologue/Beyond-
Good+ (Beast)

Krāsns displeja krāsa Balts

Displeja bloķēšana Jā Displeja spilgtuma
regulēšana Jā

Kloķa krāsa
Tērauds Ring + 

Melns Body 
(Plastmasa)

Priekšējo durvju stiklu
skaits 2

Durvju interjera tips
Full Stikls 

(Removable)
Krāsns tips

Multifunkcionāla 
gatavošana

Gatavošanas funkcijas
9 functions 

(Elektroniskas)
Atkausēšana Jā

Krāsns vadības tips Mehāniski Control Tīrīšana ar tvaiku
Vienkārša tīrīšana 

ar tvaiku
Sānu plaukti 5 līmeņi Dzesēšanas ventilators Jā
tradicionālā cepšana Jā Sildīšana no apakšas Jā
Sildīšana ar ventilatoru Jā Elektriskais grils Jā
Krāsns atkausēšanas
funkcija Jā Eko ventilatora funkcija Jā

3D gatavošana Jā Siltuma saglabāšana Jā
Iekšējais apgaismojus Jā Ventilatora pārsegs Emalja

Priekšējā siena Emalja Konditorejas paplāšu
skaits 1

Standarta paplāšu skaits 1 Standarta stieples
plauktu skaits 1

Dziļums 56,7 centimetri Platums 59,4 centimetri
Augstums 59,5 centimetri Svars 33.200 kilograms
 


