
 

Teleskopiskās vadotnes

Ar teleskopiskajām vadotnēm varat droši un ērti izvilkt karsto ēdiena paplāti, nodrošinoties pret

nejauši gūtiem apdegumiem.

 

 

Split&Cook – cepeškrāsns "četri vienā"

Split&Cook tehnoloģija ļauj sadalīt cepeškrāsni, izmantojot īpašu sadalītāju. Šis risinājums ļauj

vienlaikus gatavot divus dažādus ēdienus, iestatot tiem atšķirīgu gatavošanas laiku un temperatūru.

 

 

Ātrā uzkaršana

Ātrās uzkaršanas funkcija būtiski atvieglo gatavošanu. Pēc ieslēgšanas cepeškrāsns izmanto visus

pieejamos siltuma avotus, lai ātri sasniegtu iestatīto temperatūru, un pēc tam atgriežas gatavošanas

režīmā. Ar šo funkciju mums nav jāatceras pienācīgi uzsildīt cepeškrāsni pirms gatavošanas sākuma.

 

 

Klusa durvju aizvēršana

Pateicoties īpašajām eņģēm noteiktu Beko cepeškrāšņu durvis aizveras saudzīgi, klusi un ērti.
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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.

 

 

Pizza Pro

Pizza Pro ir unikāla Beko cepeškrāsns funkcija, kas ļauj 5 minūšu laikā izcept īstu picu. Lai to paveiktu,

cepeškrāsnī jāievieto īpašs akmens, kas uzsūc no mīklas nevēlamo mitrumu, un jāizmanto atbilstoša

cepeškrāsns programma, kas uzkarsē krāsni līdz 310 °C temperatūrai. Pēc tikai 5 minūtēm cepšanas

varēsiet ērti izņemt picu no krāsns ar īpašu koka lāpstiņu.

 

 

Modelis BVM35400XS Stock Code 7768287660

Krāsa Juoda EAN kodas 8690842107436
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SAP kods 7768287660 EAN kods 8690842107436

Displejs/taimeris
LED Display - 

Touchcontrol (B14-
DAC) - Better

Krāsns displeja krāsa White

Displeja bloķēšana Yes Displeja spilgtuma
regulēšana Yes

Priekšējo durvju stiklu
skaits 3 Durvju interjera tips

Full Glass 
(Removable)

Maigā aizvēršana Yes Krāsns tips
Multifunctional 

Cooking
Gatavošanas funkcijas 14 functions (DAC) Palielināšanas funkcija Yes
Atkausēšana Yes Krāsns vadības tips Electronic Control

Atsevišķā gatavošana Yes Smaku filtrs ar
katalizatoru Yes

Sānu plaukti 6 levels Teleskopiskā izvelkamo
plauktu sistēma 1 Level (Standarts)

Iekšējais apgaismojums,
atverot durvis Yes Dzesēšanas ventilators Yes

tradicionālā cepšana Yes Gatavošana ar
ventilatora palīdzību Yes

Sildīšana no apakšas Yes Sildīšana ar ventilatoru Yes
Grils ar ventilatoru Yes Elektriskais grils Yes

Zemais grils Yes Augšējā sildīšana ar
ventilatoru Yes

Ātrā uzsildīšana ar ātrās
uzkaršanas funkciju Yes Krāsns atkausēšanas

funkcija Yes

Eko ventilatora funkcija Yes 3D gatavošana Yes
Gatavošana zemā
temperatūrā Yes Siltuma saglabāšana Yes

Picas cepšana Yes Dubultais ventilators Yes
Ventilatora pārsegs Enamel Priekšējā siena Enamel

Standarta paplāšu skaits 1 Sānu plauktu stieples
plauktu skaits 2

Dziļums 56.7 centimeters Platums 59.4 centimeters
Augstums 59.5 centimeters Svars 38.400 kilograms
 


