Электрическая печь Holmer HEO-183B с грилем
Электрическая печь с грилем Holmer HEO-183B имеет два тэна с возможностью регулировки
температуры до 250° С и таймер. Она выполнена в черном цвете и отлично подойдет под любой
интерьер кухни. Курица гриль с золотистой корочкой, запечённое мясо и рыба, бисквиты,
ароматные пироги и хлеб – все это возможно приготовить с печью Holmer.

Эргономичность
Универсальная печь Holmer HEO-183B с грилем станет компактным и надежным помощником на
кухне. Все, что нужно для использования, это установить ее на горизонтальную поверхность и
включить в розетку. Несмотря на компактные размеры, полезный объём духового шкафа - 35
литров.

Простая в использовании
Надежное и понятное механическое управление позволяет легко установить температуру
приготовления от 100 до 250° С, управлять тэнами (нижний и верхний), выставить таймер до 60
минут с сигналом и автоотключением. В духовке предусмотрены три варианта размещения
противня по высоте для достижения наилучших результатов в приготовлении.

Качество в деталях
Печь изготовлена из прочных и экологических материалов. Энергосберегающие стенки
способствуют рациональному использованию электроэнергии. Дверца изготовлена с
использованием жаропрочного стекла и имеет несколько положений фиксации в приоткрытом
состоянии. Печь комплектуется противнем, решеткой гриль, специальной ручкой для вынимания
противня и решетки гриль.
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Объем: 35 л
Мощность: 1800 Вт
Тип управления: механический
Термостат: 100-250° С
Таймер: 60 минут
Три режима приготовления: верхний тэн, нижний тэн, комбинированный режим
Сигнал об окончании приготовления
Фиксация приоткрытой дверцы в двух положениях
Нагревательный элемент из нержавеющей стали
Три варианта положения противня
Дверцы из жаропрочного стекла
Индикатор питания
Цвет: черный
Габариты (ВхШхГ): 563x379 x365 мм
Вес: ??? кг

Комплектация:
•
Электрическая печь
•
Решетка гриль
•
Противень
•
Съёмная ручка для противня и решетки гриль

•

Инструкция

Електрична піч Holmer HEO-183B з грилем
Електрична піч з грилем Holmer HEO-183B має два тени з можливістю регулювання температури
до 250° С і таймер. Вона виконана в чорному кольорі й відмінно пасуватиме під будь-який
інтер'єр кухні. Курка гриль із золотистою скоринкою, запечене м'ясо й риба, бісквіти, ароматні
пироги й хліб - все це можливо приготувати завдяки трьом режимам готування.

Ергономічність
Універсальна піч Holmer HEO-183B із грилем стане компактним і надійним помічником на кухні.
Усе, що потрібно для використання, це встановити її на горизонтальну поверхню й включити в
розетку. Незважаючи на компактні розміри, корисний об'єм духової шафи - 35 літрів.

Проста у використанні
Надійне й зрозуміле механічне керування дозволяє легко встановити температуру готування від
100 до 250° С, управляти тенами (нижній і верхній), виставити таймер до 60 хвилин із сигналом й
автовідключенням. У духовці передбачені три варіанти розміщення дека по висоті для досягнення
найкращих результатів у готуванні.

Якість у деталях
Піч виготовлена з міцних й екологічних матеріалів. Енергозберігаючі стінки сприяють
раціональному й ефективному використанню електроенергії. Дверцята виготовлені з
використанням жароміцного скла й мають кілька положень фіксації у відкритому стані. Піч
комплектується деком, решіткою гриль, спеціальною ручкою для виймання дека й решітки гриль.
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Об'єм: 35 л
Потужність: 1800 Вт
Тип керування: механічний
Термостат: 100-250° С
Таймер: 60 хвилин
Три режими готування: верхній тен, нижній тен, комбінований режим
Сигнал про закінчення готування
Фіксація відкритих дверцят у двох положеннях
Нагрівальний елемент із нержавіючої сталі
Три варіанти положення дека
Дверцята з жароміцного скла
Індикатор живлення
Колір: чорний
Габарити: 563x379 x365 мм
Вага: ??? кг

Комплектація:
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Електрична піч
Решітка гриль
Деко
Знімна ручка для дека й решітки гриль
Інструкція

