
RMK608 Lattialiesi

Helppoa ja nopeaa ruoanlaittoa

Tämä kätevä keraaminen liesitaso kuumenee nopeasti tehden ruoanlaitosta
helpompaa. Mitä sitten valmistatkin, se on valmista nopeammin.

Tasainen paistotulos kaikilla kannatintasoilla

Rengasvastuksella varustettu kiertoilmauuni tarjoaa ihanteellisen toiminnon
kaikkiin resepteihisi. Koska lämpö jakautuu uunissa tasaisesti, voit paistaa
samanaikaisesti useammalla kannatintasolla.

Turvallisempaan keittiöön suunniteltu uuni

Ei huolta kuuman uuniluukun aiheuttamasta
turvallisuusriskistä! Uunin luukussa on
kolmenkertainen lasi, minkä ansiosta luukku on aina
turvallisen viileä koskettaa.

Muita keskeisiä ominaisuuksia:
Nopeasti valmista keraamisella keittotasolla•

Irrotettavan uunin luukun ansiosta helpompi ja nopeampi puhdistus•

25 % suurempi leivinpelti mahdollistaa suuremman ruokamäärän
valmistamisen yhdellä kertaa

•

Muut ominaisuudet:

Lattialiesi sähköuunilla ja keittotasolla•
Monitoimiuuni kiertoilmavastuksella•
Keittotaso: keraamisella tasolla•
Jälkilämmön ilmaisin keittoalueille: On•
Vääntimet keittoalueiden tehonsäätöön•
Uunin sisäpinta: Tumma emali•
Uunipeltien teräslankakannattimet•
Helposti puhdistettava luukku•
Uunin höyrynpoistoaukko keittotason
takana

•

Viilennystuuletin•
Säilytystilana vetolaatikko•
Tilava uuni•
A-energialuokka•

Tekniset tiedot:

Väri : Valkoinen•
ColorEnglish : White•
Asennus : Vapaasti sijoitettava•
Keittotaso : keraamisella tasolla•
Kypsennystavat : Monitoimiuuni•
Uunin vastukset : Tuuletin+ala, Fan + top (w/o Lamp), Grilli + ylä,
Grilli + ylä + tuuletin, Rengas + ala + tuuletin, Rengas+tuuletin,
Ylä+ala, Ylä + ala + tuuletin

•

Uunin lämpötila-alue : 50°C - 275°C•
Paistolämpömittari : Ei•
Energiatehokkuusluokka : A•
Energiankulutus normaalikäytössä (kWh) : 0.95•
Energiankulutus kiertoilmalla (kWh) : 0.82•
Uunipellit : 1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua leivinpeltiä•
Uuniritilä : 1 kromattu ritilä•
Kannatintasot kpl : 5•
Peltien kannattimet : Teräslankakannattimet•
Liitäntäteho (W) : 10000•
Kiertoilmavastuksen teho (W) : 2400•
Ylälämpö teho (W) : 1000•
Alalämpö teho (W) : 1000•
Grillivastuksen teho (W) : 1700•
Uunilampun teho (W) : 25•
Uunin valo : 1 kpl, Takana•
Uunitilan nettotilavuus (ltr) : 73•
Pellin paistopinta-ala (cm²) : 1424•
Uunitilan korkeus (mm) : 365•
Uunitilan leveys (mm) : 480•
Uunitilan syvyys (mm) : 415•
Uuninluukun materiaali : 3-kertainen lasi•
Luukun lämpötila (°C huonelämpöt. EN30/60335-1) : 45•
Luukun lukitus : Mekaaninen luukun lukitus•
Keittoalueen teho (W)/halkaisija (mm), oikea etu : 1200W/145mm•
Keittoalueen teho (W)/halkaisija (mm), oikea
taka : 1800W/180mm

•

Keittoalueen teho (W)/halkaisija (mm), vasen
etu : 2300W/210mm

•

Tuotekuvaus:

Keraaminen liesi,
Monitoimiuuni,
Kiertoilmatoiminto
rengasvastuksella,
Toimintojen turvalukitus,
Säilytystilana
vetolaatikko, A-10 % -
energialuokka, Väri:
Valkoinen, Leveys: 60
cm
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