A3-81

Uutuus

120 CM OPERA KAKSIUUNILIESI,
JOISTA 1 KIERTOILMAUUNI ja KAASUTASO
HARJATTU TERÄS
ENERGIALUOKKA ISO UUNI: B
PIENI UUNI: B
EAN13: 8017709245269
Energialuokka B
Keittotaso Kaasu
Display LCD
Alueet: 7
Vasen taka 1800 w
Vasen etu 4200 w
Keski taka 3000 w
Keski etu 1050 w
Oikea taka 1900 w
Oikea etu 1050 w
BBQ 1600 w
Iso uuni
Toimintoa 9
Netto tilavuus 77L
Brutto tilavuus 90L
Paistotasoa 4
Lämpötila 50-250º C
Valoa
*-kertainen lasi 3
Grillausteho 2800w
Energiankulutus (EN50304 mukaan)
Kiertoilma 1,05
Perinteinen 1,21
Perus lisävarusteet
Ritilä lukituksella 2
Pleti 2
Säädettävä korkeus 0
Kokonaisteho 0
Ekstra uuni 1
Toimintoa 4
Netto tilavuus 40L
Brutto tilavuus 42L
Paistotasoa 4
Lämpötila 50-220º C
Valoa 1
*-kertainen lasi 3
Grillausteho 2050 w
Energiankulutus (EN50304 mukaan)
Kiertoilma N/A

Perinteinen 0,87

Perus lisävarusteet
Ritilä lukituksella 1
Pleti 1
Pyörivä grillivarras 1
Kokonaisteho 6800 w

Funktioner
Pääuuni
Lisäuuni

Lisävarusteet
GC120 - Räfflat stekbord i gjutjärn
GO120 - Grillbord i gjutjärn
GRM - Espresso pidin ruostumattomasta teräksestä
GRW - Wokkipidin ruostumattomasta teräksestä
KIT1A3-6 - Stänkskydd för vägg i rostfritt stål
PALPZ - Pizzalasta ruostumattomasta teräksestä
PIR2 - Uunin höyrykeitin
PPR2 - Pyöreä pizza/paistokivi kahvoilla
PR9A3 - Lämpölevy
PRTX - Pyöre pizza/ paistokivi kahvojen kanssa
SUPR - Pizzakiven pidin
TPKX - Teppanyaki grilli levy
WOKGHU - Wokkipidin valurautasta

Vaihtoehdot
PARMA - Grillilevy valurautasta
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A3-81
kaasu/sähkö
120 cm
ruostumaton teräs
keittotason tyyppi: kaasu+sähkö
energialuokka B

Pääuuni
YLÄ/ALALÄMPÖ/VASTUS (PERINTEINEN UUNI):
Perinteinen uuni samanaikaisella ylä- ja alalämmöllä, joka sopii ruoille, jotka vaativat pehmeämpää lämpöä, esim. leivonnaisille.
Vaatii uunin esilämmityksen haluttuun lämpötilaan ja paistettava tulee asettaa uunin keskiosaan. Sopii hyvin kaikenlaiseen
ruoanlaittoon. Uunissa voi olla kypsennettävää ruokaa vain yhdellä tasolla.

Kiertoilma + ylä- ja alavastus (perinteinen kiertoilma):
Puhallin kierrättää ylä- ja alavastuksen lämmittämää ilmaa, jolloin uuni kauttaaltaan tasalämpöinen. Sopii hyvin leivontaan jopa
monella tasolla yhtäaikaisesti.

GRILLI, SUURI GRILLAUSALA:
Erillinen grillivastus uunin yläosassa. Pystyy grillaamaan suuria määriä uunin yläosassa. Yhdistettävissä grillivartaaseen (uunin
mallista riippuen), joka mahdollistaa ettei ruokaa tarvitse itse kääntää ja varmistaa tasaisen paistopinnan. Sopii hyvin suurten
ruokamäärien grillaukseen.

Kiertoilma ja grillaus:
Puhaltimen kierrättämä ilma vähentää grillivastuksen polttavaa lämpöä. Tämä helpottaa paksumpien lihojen grillausta

Kiertoilma alalämmöllä:
Sopii lisäkypsennykseen, kun ruokaa ei haluta ruskistaa (enempää).

Kiertoilma + puhallinvastus + alalämpö:
Tämän toiminnon avulla ruoka kypsyy pohjasta ja samalla ruskistuu kevyesti pinnalta.

Kiertoilma + puhallinvastus:
Puhaltimen ympärillä oleva vastus ja kiertoilma mahdollistavat erilaisten ruokien samanaikaisen valmistamisen eri tasoilla, mikäli
valmistuslämpötila on sama. Voidaan valmistaa esim. kalaa ja vihanneksia ilman, että haju tai maku sekoittuvat.

SULATUS:
Nopea sulatustoiminto puhaltimella, joka kierrättää huoneenlämpöistä ilmaa tasaisesti uunin sisällä. Toiminto sopii hyvin kaikille
elintarvikkeille.

Varras:
Varras toimii yhdessä grillaustoiminnon kanssa.

Lisäuuni

YLÄ/ALALÄMPÖ/VASTUS (PERINTEINEN UUNI):
Perinteinen uuni samanaikaisella ylä- ja alalämmöllä, joka sopii ruoille, jotka vaativat pehmeämpää lämpöä, esim. leivonnaisille.
Vaatii uunin esilämmityksen haluttuun lämpötilaan ja paistettava tulee asettaa uunin keskiosaan. Sopii hyvin kaikenlaiseen
ruoanlaittoon. Uunissa voi olla kypsennettävää ruokaa vain yhdellä tasolla.

Alalämpö (viimeistely):
Lämpö tulee vain alavastuksesta. Se on tarkoitettu ruoan valmistukseen, jossa alapinta vaatii korkean lämpötilan, mutta yläpinta ei
saa ruskistua. Ideaalinen piirakoiden, kakkujen ja pizzan valmistukseen.

Varras ja iso grillivastus:
Varras ja iso grillivastus

Varras + ylävastus + grillaus:
Varras + ylävastus + grillaus
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