SC45M2
linea
OUTLET
EAN13: 8017709117658
ESTETYKA / STEROWANIE
Srebrne szkło Stopsol + stal nierdzewna
Podświetlane pokrętła
Wyświetlacz: LED
Sterowanie za pomocą pokręteł

FUNKCJE / OPCJE / TEMPERATURY
6 funkcji, w tym:
- rozmrażanie przez podanie czasu, rozmrażanie przez podanie wagi
Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start, automatyczne wyłączenie
Sygnał dźwiękowy na zakończenie pieczenia
Opcja demo SHOWROOM
Opcja ECOlogic: zmniejszenie zużycia energii
WNĘTRZE
Pojemność netto: 34 l
Talerz obrotowy: 32 cm
3 poziomy pieczenia
Metalowe drabinki boczne
Komora ze stali nierdzewnej
Oświetlenie wnętrza: 1 lampa
Oświetlenie po otwarciu drzwi
BEZPIECZEŃSTWO
Obwodowy system chłodzący
Blokada bezpieczeństwa
Automatyczne wyłączenie po otwarciu drzwi
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Szklana taca: 1
Ruszt: 1
Talerz obrotowy: 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc przyłączeniowa: 3,4 kW

Moc grilla: 1,5 kW
Moc mikrofal: 1000 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

Functions
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urządzenia kompaktowe
60 cm
srebrne szkło Stopsol + stal nierdzewna
kuchenki mikrofalowe

URZADZENIA KOMPAKTOWE:
Urządzenia o wysokości 45 cm, o różnym zastosowaniu i funkcjach. Występują w różnych liniach wzorniczych.

DUŻA POJEMNOŚĆ:
Wybrane piekarniki firmy Smeg o wysokości 60 cm posiadają dużą pojemność netto - 34 l

KUCHENKI MIKROFALOWE:
Kuchenki mikrofalowe pozwalają na przygotowanie potraw w najkrótszym możliwym czasie przy jednoczesnym największym stopniu
oszczędności energii. Ponadto nie wymaga się wcześniejszego częściowego termicznego przygotowania potraw.

POZIOMY PIEKARNIKA:
Piekarniki firmy SMEG z maksymalna pojemnością 72 litrów posiadają 3 poziomów, co zapewnia maksymalną elastyczność w użytkowaniu.
Pozwala to na oszczędność czasu potrzebnego do przyrządzenia kilku potraw w tym samym czasie albo konieczności przygotowania dużych ilości.

POTRÓJNIE OSZKLONE DRZWI:
Zewnętrzna powierzchnia nawet podczas długiego pieczenia pozostaje zimna, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo użytkowania. Natomiast
dwie wewnętrzne szyby odbijają ciepło, co ma znaczenie dla efektywności używanej energii.

ECO-LOGIC:
Opcja ECO- logic ogranicza całkowite zużycie energii do 3 kW, umożliwia to używanie płyty i innych urządzeń w tym samym czasie.

STATYCZNY SYSTEM CHŁODZENIA:
Innowacyjny STATYCZNY system chłodzenia pomaga chronić meble od nadmiernej temperatury podczas pracy urządzenia.

BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA:
Blokady przeciwko dzieciom są stosowane w takich urządzeniach jak kuchenki, płyty grzewcze i zmywarki. Gdy opcja jest włączona wszystkie
funkcje i programy są zablokowane, włącznie z funkcjami włączania i wyłączania urządzenia, co zapewnia pełne bezpieczeństwo dla dzieci.

Wyświetlacz LED:
Optymalizuje osiągi i ułatwia korzystanie z urządzenia.

PODŚWIETLANE POKRĘTŁA:
W niektórych modelach piekarników firmy SMEG, ekspresów do kawy i płyt grzewczych pokrętła są podświetlane, kiedy urządzenie jest włączone.
Ten sam mechanizm działa w niektórych płytach grzewczych, kiedy gaz jest włączony, co dodatkowo służy bezpieczeństwu.

Mikrofale:
Mikrofale przedostają się bezpośrednio do żywności, zapewniając szybkie pieczenie i oszczędność energii. Doskonały sposób na
przygotowanie potraw bez użycia tłuszczu, rozmrażanie oraz podgrzewanie bez zmiany ich smaku i formy. Może być używana razem z
funkcjami tradycyjnego pieczenia bez utraty wszystkich ich zalet.

MIKROFALE I GRZAŁKA GRILLA:
Połączenie działania mikrofal z działaniem grzałki grilla jest idealne w przypadku szybkiego gotowania połączonego z rumienieniem
potraw. Co więcej, przy użyciu tej funkcji można przygotować potrawy pokryte serem.

GRZAŁKA GRILLA:
Funkcja uzywana do szybkiego podgrzewania. Aby uzyskać najlepsze rezultaty należy małe potrawy umieścić na górnej półce, a
potrawy większe - na dolnej (np. mięso, lub kiełbasę). Najlepsze efekty uzyskuje się przy zamkniętych drzwiczkach, chyba że przepis
podpowiada co innego.

ROZMRAŻANIE WG CZASU:
Czas rożmrażania zostanie obliczony na podstawie wprowadzonego rodzaju potrawy oraz jej masy, natomiast moc będzie zmieniana
automatycznie w celu uzuskania optymalnych wyników rozmrażania.

ROZMRAŻANIE WG WAGI:
Proces rozmrażania zostanie automatycznie dostosowany do ustawionej wagi żywności tak, aby osiągnąć optymalne wyniki rozmrażania.

PIZZA I MIKROFALE:
Funkcja ta jest specjalnie przeznaczona do szybkiego przygotowania pizzy przez wykorzystanie mikrofal i specjalnej płyty znajdującej się na
wyposażeniu.
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