
1Rošt (počet roštů)

NeZabudovaná funkce čištění

AnoČasovač

EVP341-444M - VT535AXKrátky opis výrobku

N/ARegulace teploty

Vlastnosti :

Zakladní informace :

0 WVýkon grilu

Barva nerezové oceliBarva

Elektronické programovací hodiny s dotykovým
ovládáním IconLed

Programovací hodiny

NeAutomatické programy

33,5 KgBrutto váha (kg)

31,5 KgNetto váha (kg)

550 mmHloubka otvoru pro vestavění (mm)

568 mmMaximální šířka otvoru pro vestavění (mm)

560 mmMinimální šířka otvoru pro vestavění (mm)

600 mmMaximální výška otvoru pro vestavění (mm)

583 mmMinimální výška otvoru pro vestavění (mm)

680 mmHloubka zabaleného spotřebiče (mm)

635 mmŠířka zabaleného spotřebiče (mm)

660 mmVýška zabaleného spotřebiče (mm)

547 mmHloubka spotřebiče (mm)

597 mmŠířka spotřebiče (mm)

595 mmVýška spotřebiče (mm)

3x1.5 se zástrčkouTyp zástrčky

0 cmDélka přívodního kabelu (cm)

CE,VDEGSZnačky shody

50/60 HzKmitočet (Hz)

220-240 VNapětí (V)

0,0 AJištění (A)

3300 WPříkon elektrický (W)

0 WPříkon plynový (W)

Multifunkční troubaTyp trouby

ElektřinaDruh přívodní energie

Sklo/Nerezová ocelMateriál dveří

AnoJe obsaženo ovládání varné desky

AnoMikrovlnná funkce

MechanickáTyp ovládání

VestavnýKonstrukce

Barva nerezové oceliZákladní barva výrobku

3838782427732EAN kód

818706Art. nb. (artiklové číslo)

VT535AXModel

MORAZnačka výrobce

Vestavná troubaProduktová skupina

818706
VT535AX

Vestavná trouba

AEnergetická třída

HomeMade Plus tvar trouby
Dynamické chlazení trouby DC+Chladicí ventilátor
275 °CMaximální teplota

Multifunkční trouba BigSpace - 71 l
Extra velká využitelná pečící plocha

Typ trouby
Klasické zavírání dvířekZavírání dvířek

Cool Door - trojité zasklení dveří trouby s
reflexní vrstvou

Teplota dveří trouby

SilverMatte mimořádně odolný smalt v
troubě

SilverMatte
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VelkáVelikost trouby

71 lVyužitelný objem trouby

0,81 kWhSpotřeba energie (nucená konvekce vzduchu)

47 db(A)re 1 pWHlučnost trouby

0,94 kWhSpotřeba energie (konvenční tepelná funkce)

AEnergetická třída

95,3Index energetické účinnosti (2010/30/EC)

0,00Spotřeba elektrické energie plynová trouba plynová trouba na jeden konvenčný cyklus - NOVÉ
(2010/30/EC)

1Počet dutin - NOVÉ (2010/30/EC)

71 lVyužitelný objem (2010/30/ES)

0,81 kWh/cycleSpotřeba elektrické energie na jeden cyklus v režimu ventilátorové nucené konvekce (2010/30 / ES)

0,0 MjSpotřeba energie plynové trouby na jeden cyklus v konvenčním režimu (2010/30/ES)

0,94 kWh/ZyklusSpotřeba elektrické energie na jeden cyklus v konvenčním režimu (2010/30 / ES)

1,0 WSpotřeba energie při nucené konvekci vzduchu (kWh)

51.5 minČas na upečení při standardní zátěži - statický (konvenční) provoz

49.3 minČas na upečení při standardní zátěži -  provoz s ventilátorem

Informace energetické nálepky / Vlastnosti :

Teleskopický výsuv na jedné úrovni 1DVedení plechů v troubě

N/ATermosonda na maso

1Osvětlení trouby

AnoOsvětlení trouby

ElektronickýBezpečnostní zařízení

Hluboký pečící plech - 1
Pečící rošt - 1

Obsažená dodatečná výbava

NeGrilovací motor s otočným rožněm

N/AMateriál vnitřního prostoru pro pečení

Icon led displayInformace na ovládacím panelu

1Pečící plechy (počet plechů)

Start & StopMožnost nastavení času

MechanickýČasová regulace
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210 mmPrůměr 1. varného elementu

Indukční zónaTyp 1. varného elementu

Vlevo vpředuUmístění 1. varného elementu

Vlastnosti :

Zakladní informace :

N/AUmístění ovládacího panelu

8,1 kgHmotnost brutto   (kg)

7,6 kgHmotnost netto  (kg)

495 mmHloubka otvoru pro vestavění (mm)

562 mmMaximální šířka otvoru pro vestavění (mm)

560 mmMinimální šířka otvoru pro vestavění (mm)

0 mmMaximální výška otvoru pro vestavění (mm)

71 mmMinimální výška otvoru pro vestavění (mm)

590 mmHloubka zabaleného výrobku (mm)

160 mmVýška zabaleného výrobku (mm)

640 mmŠířka zabaleného výrobku (mm)

520 mmHloubka výrobku (mm)

56 mmVýška výrobku (mm)

600 mmŠířka výrobku (mm)

Bez zásuvky a připojovacího kabeluTyp zástrčky

0 cmDélka připojovacího kabelu  (cm)

CECertifikáty

50/60 HzKmitočet  (Hz)

220-240 VNapětí (V)

0,0 AElektrický proud (A)

0 WPříkon plynu (W)

7200 WElektrický příkon (W)

N/A Broušená hranaBarva rámečku

SkloDruh rámečku

ČernáBarva

SklokeramikaZákladní materiál

Přední strana varné deskyUmístění ovládacího panelu

4Počet elektrických ohřívacích zón

4Počet indukčních varných zón

0Počet varných zón typu halogen

0Počet varných zón typu radiant

0Počet elektrických ploten

4Počet elektrických varných míst

0Počet plynových hořáků

4Celkový počet varných zón použitelných zároveň

ElektřinaDruh vstupní energie

ElektronickéZpůsob ovládání

3838782427725EAN kód

818704Interní číslo výrobku

VDIT1650CTyp / Obchodní značka

MORAObchodní značka

Indukční varná deskaTyp výrobku

818704
VDIT1650C

Indukční varná deska

Zbroušená hranaHrany varné desky
Indukční deskaSkupina výrobků
Dotykové ovládáníTyp ovládání

PowerBoost funkce - extra výkon varné zóny

Ukazatel zbytkového tepla
Funkce časovačČasovač

Dětský zámek

USP :
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VypnoutElektronický časovač

Včetně příslušenství

AnoPopis bezpečnostního zařízení

NeHlavní vypínač

OddělenýIndikace zbytkového tepla

4Pojistky plynových hořáků

NeníTyp příklopu

Plynulá regulaceZpůsob regulace

4Kontrolka zapnutého stavu varného místa

AnoKontrolka zapnutého stavu spotřebiče

1200/1600/0,0 WVýkon 4. varného elementu

145 mmPrůměr 4. varného elementu

Indukční zónaTyp 4. varného elementu

Vpravo vpředuUmístění 4. varného elementu

1500/2000/0,0 WVýkon 3. varného elementu

210 mmPrůměr 3. varného elementu

Indukční zónaTyp 3. varného elementu

Vpravo vzaduUmístění 3. varného elementu

1200/1600/0,0 WVýkon 2. varného elementu

145 mmPrůměr 2. varného elementu

Indukční zónaTyp 2. varného elementu

Vlevo vzaduUmístění 2. varného elementu

1500/2000/0,0 WVýkon 1. varného elementu
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