
Žar, srebrna
TFB4431V

Za zdrave in okusne jedi - optimalna
priprava zahvaljujoč ločeno nastavljivima
žar ploščama.
● Izjemno visoka stopnja moči – 2000 W – za posebej hitro

segrevanje in dosledno dovajanje toplote.
● Široka paleta možnosti po zaslugi treh položajev peke: zaprt

položaj ustreza kontaktnemu žaru, odprt položaj namiznemu
žaru, segrevanje spodaj in zgoraj pa posnema pečico, pri čemer
lahko plošči za peko uporabite na obeh straneh.

● Ločene upravljalne enote za temperaturo zgornje in spodnje
plošče poskrbijo, da so jedi vedno zapečene do popolnosti.

● Široka paleta funkcij: plošče za peko na žaru s kanalom in
dvema pladnjema za odtekanje maščobe.

● Pekač za pripravo gratiniranih jedi in peciva.

Tehnični podatki
Dimenzije aparata (mm) :  115 x 400 x 330
Mere embaliranega izdelka (mm) :  370 x 205 x 420
Dimenzija palete :  205.0 x 80.0 x 120.0
Količina v pakirni enoti :  2
Standardno število enot na paleto :  60
Neto masa (kg) :  4,788
Bruto masa (kg) :  5,4
EAN koda :  4242002685991
Priključna moč (W) :  2000
Napetost (V) :  220-240
Frekvenca (Hz) :  50/60
Dolžina priključnega kabla (cm) :  120,0
Tip vtiča :  Schuko-/Gardy vtikač z ozemlji
Znaki ustreznosti :  Morocco
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Žar, srebrna
TFB4431V

Za zdrave in okusne jedi - optimalna
priprava zahvaljujoč ločeno nastavljivima žar
ploščama.

Odlični rezultati

- Priključna moč: 2000 W

- Brezstopenjsko nastavljanje temperature z vgrajenim stikalom
za vklop/izklop

- Ločeno opravljanje s temperaturo za zgornjo in spodnjo
ploščo

- Multifunkcijski: zgornje in spodnje gretje za pečenje,
popekanje in ohranjanje toplote

- Dodatni pribor: pekač za gratiniranje in popeko

- Velika površina žara: 328 x 238

Udobje

- Kontrolna lučka delovanja s prikazom stanja pripravljenosti -
lučka ugasne, ko aparat doseže nastavljeno temperaturo

- Zdrava hrana: nagnjene žar plošče z odtoki za maščobo

- Dvojna plošča: gladka površina za sendviče in površina za žar

- Aluminijaste žar plošče s premazom proti sprejemanju za
enostavno čiščenje

- Za potrebe čiščenja je mogoče plošče sneti

- Prilagodljiv tečaj omogoča enakomerno kuhanje tudi
najdebelejše hrane

- Vodnik za pečenje na žaru vključen v navodilih za uporabo

- Možnost shranjevanja v navpičnem stanju
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