DS96MFX7
classic
תנור משולב עם כיריים גז ,טורבו אקטיבי
 90ס"מ ,נירוסטה
 Bדרגת אנרגיה
EAN13: 8017709146023
 STOPSOLדלת התנור מזכוכית
מסגרת מנירוסטה
חלל לאחסון מחבתות מאחורי התנור
:כיריים גז
מבערי גז 6
kWימני קדמי  -חצי מהיר 1.8
kWימני אחורי 1
kWמרכזי קדמי  -מהיר 3
kWמרכזי אחורי 1
kWשמאלי אחורי  -חצי מהיר 1.8
kWשמאלי קדמי  -מהיר במיוחד 3.5
מכסי מבערים בשחור מט
מעמדי סירים מברזל יצוק
הצתה אלקטרונית אוטומטית
מתגי בטיחות גז
-LPGמתאים ל
בסיס עמוק ,לספיגת נזילות
Gגז טבעי 20
:תנור ראשי
נפח ברוטו  126ליטר
נפח נטו  115ליטר
פנים התנור בציפוי אמאיל קל לניקוי
טיימר לתחילת ולסיום הבישול
דלת מזכוכית בזיגוג משולש ,ניתנת להסרה לניקוי
מערכת דלת קרה
Wאנרגיית גריל 2800
גריל חשמלי
פונקציות תנור 6
Cטרמוסטט מתכוונן 50-260
kWאנרגיית חשמל נומינלית 3.2

Vוולט 220-240
Hzתדירות 50/60
:אביזרים נלווים
תבניות אפיה 2
רשת גריל
תבנית כרום

Functions
תנור עיקרי

אפשרויות בחירה
גב המכשיר מנירוסטה KIT90X -
מעמד לווק WOKGHU -
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Via Leonardo da Vinci, 4
)42016 Guastalla (RE
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DS96MFX7
classic
התקנה רגילה
90 cm
נירוסטה
סוג הכיריים :גז
חשמלי oven type:
 Bדירוג אנרגיה

תנור עיקרי

:גוף חימום עליון ותחתון בלבד
בישול קונבנציונלי המתאים לתבשילים הדורשים חום מתון ,כמו אפיה .על התנור להיות מחומם מראש לטמפרטורה הנדרשת .התוכנית מתאימה ביותר לפריטים
.בודדים ,כגון עוגות גדולות .התוצאות הטובות ביותר מתקבלות על ידי הנחת התבשיל במרכז התנור

:גוף חימום גריל
בישול מהיר והשחמה של מזון .עדיף להשתמש במדף העליון עבור פריטי מזון קטנים ובמדפים הנמוכים יותר עבור פריטים גדולים יותר ,כגון תבשילי צלעות או
.נקניקיות .בישול בשיטה זו צריך להתבצע כשהדלת סגורה

:מאוורר עם גוף חימום של גריל
חשוב לוודא כי דלת התנור סגורה .המאוורר מפזר את חום הגריל ומספק שיטה מצוינת לצליית מגוון רחב של סוגי מזון כגון :צלעות ,סטייקים ,נקניקיות ועוד,
מבלי צורך להפוך את האוכל במהלך הבישול .צלייה בצורה זו מעניקה תוצאות טובות ,מפחיתה את התייבשות המזון

:מאוורר עם גוף חימום תחתון
שילוב זה משלים את הבישול במהירות רבה יותר אך דורש בישול פנימי רב יותר ללא השחמה נוספת .מתאים לכל סוגי המזון.

:סחרור אוויר
שילוב של מאוורר פנימי הפועל במקביל לגוף החימום העגול המקיף אותו ונותן פיזור חום ללא שטחים קרים .היתרונות הם רבים :אין צורך בחימום מקדים במידה
.ומשך זמן ההפעלה קצר מ 20-דקות ,אין מעבר של ריחות וטעמים כאשר מבשלים מספר תבשילים במקביל ועוד

:פתית שלג
החימום אינו אפשרי גם אם הורמוסטט מופעל
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DS96MFX7
classic
התקנה רגילה
90 cm
נירוסטה
 גז:סוג הכיריים
oven type: חשמלי
 דירוג אנרגיהB
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