
RMI550 Lattialiesi

Kypsentää ja keittää hetkessä

Ihanteellinen keittotaso kiireisille! Välittömästi tehonsäätöön reagoiva
induktiokeittotaso lämpenee hetkessä, jolloin ruoanlaitto sujuu nopeammin.

Uunin puhtaana pitäminen on nyt entistä helpompaa!

Ei enää hankalaa hankaamista! Uuniluukun lasipaneelit voidaan poistaa
hetkessä, jolloin niiden puhdistaminen on yhtä helppoa kuin astioiden
peseminen.

Tasainen paistotulos kaikilla kannatintasoilla

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

Muita keskeisiä ominaisuuksia:
Hälytysajastin helpottaa ruoan valmistamista•

Saat asetettua haluamasi kypsennyslämpötilan helposti ja tarkasti•

Muut ominaisuudet:

Lattialiesi sähköuunilla ja keittotasolla•
Monitoimiuuni kiertoilmavastuksella•
Haudutusuuni•
Keittotaso: induktiotasolla•
Booster-tehokuumennus•
Jälkilämmön ilmaisin keittoalueille:
Digitaalinäyttö

•

Paistolämpömittari hälytyksellä ja
virrankatkaisulla

•

Uunin elektroniset toiminnot:
Merkkiääni, Kypsennysaika,
Loppumisajan asetus,
Paistolämpömittari virrankatkaisulla,
Hälytysajastin, Aika

•

Uunin sisäpinta: Tumma emali•
Uunipeltien teräslankakannattimet•
Helposti puhdistettava luukku•
Viilennystuuletin•
Säilytystilana vetolaatikko•
Tilava uuni•
A-energialuokka•

Tekniset tiedot:

Väri : Valkoinen•
ColorEnglish : White•
Asennus : Vapaasti sijoitettava•
Keittotaso : induktiotasolla•
Kypsennystavat : Monitoimiuuni•
Uunin vastukset : Tuuletin+rengas+ylä+ala, Tuuletin+ylä, Grilli +
ylä, Grilli + ylä + tuuletin, Valo, Rengas + ala + tuuletin, Ylä+ala,
Ylä + ala (matalalämpö)

•

Uunin lämpötila-alue : 50°C - 300°C•
Paistolämpömittari : On•
Energiatehokkuusluokka : A•
Energiankulutus normaalikäytössä (kWh) : 0.84•
Energiankulutus kiertoilmalla (kWh) : 0.75•
Uunipellit : 1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua leivinpeltiä•
Uuniritilä : 1 kromattu ritilä•
Kannatintasot kpl : 4•
Peltien kannattimet : Teräslankakannattimet•
Liitäntäteho (W) : 10458.3•
Kiertoilmavastuksen teho (W) : 2000•
Ylälämpö teho (W) : 800•
Alalämpö teho (W) : 1000•
Grillivastuksen teho (W) : 1650•
Uunilampun teho (W) : 25•
Uunin valo : 1 kpl, Takana•
Uunitilan nettotilavuus (ltr) : 57•
Pellin paistopinta-ala (cm²) : 1120•
Uunitilan korkeus (mm) : 328•
Uunitilan leveys (mm) : 437•
Uunitilan syvyys (mm) : 401•
Uuninluukun materiaali : 2-kertainen lasi•
Luukun lämpötila (°C huonelämpöt. EN30/60335-1) : 55•
Luukun lukitus : Mekaaninen luukun lukitus•
Keittoalueen teho (W)/halkaisija (mm), oikea
etu : 1400W/2500W/140mm

•

Keittoalueen teho (W)/halkaisija (mm), oikea
taka : 1800/2800W/180mm

•

Keittoalueen teho (W)/halkaisija (mm), vasen•

Tuotekuvaus:


