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Bogate wyposażenie, do piekarnika dołączone są: emaliowana blacha do pieczenia (pasująca 
rozmiarem do piekarnika), ruszt grillowy, a także wygodny uchwyt. Wszystkie elementy po piecze-
niu możesz bezpiecznie przechowywać wewnątrz piekarnika oszczędzając miejsce. Do piekarni-
ka mieści się foremka do pieczenia o wymiarach: 360 x 245 mm.

Otwieranie drzwi piekarnika do dołu jest bardzo wygodne i sprawia, że z łatwością włożysz i 
wyjmiesz pieczone potrawy. Ergonomiczna , duża i nienagrzewająca się rączka zabezpieczy 
przed dotknięciem do nagrzanej obudowy.

Podwójna szyba - podwójne bezpieczeństwo, to innowacyjne rozwiązanie chroni przed oparze-
niem, ale także jest świetną termoizolacją. Szkło zastosowane do wykonania drzwiczek posiada 
wyjątkowo niską emisję ciepła dzięki czemu zwiększa wydajność piekarnika zachowując niższą 
temperaturę zewnętrzną odczuwalną na szybie drzwiczek.

Wewnętrzne oświetlenie w piekarniku pozwala na kontrolowanie pieczenia czy grillowania. 
Możemy obserwować jak  rośnie Twoje ulubione ciasto czy zarumienia się pieczony 
kurczak.

KOMFORTOWE ROZWIĄZANIA :

Zegar do 120 minut ułatwi Ci pracę i kontrolę nad pieczeniem, dopasuj czas 
do Twojej potrawy. Sygnał dźwiękowy poinformuje Cię o zakończenia pracy i 
automatycznie wyłączy piekarnik.

Regulacja temperatury w zakresie od 38° do 230°C, umożliwia odpowiedni 
dobór temperatury. Dopasuj ją do Twojego przepisu.

Rozmrażanie oraz Fermentacja. Umożliwia kontrolę nad rozmrażaniem 
potraw w bezpiecznych warunkach , w temperaturze 50°C. Funkcja umożli-
wiająca fermentację poprzez ogrzewanie w temperaturze 38°C. Wybierz 
opcję i dopasuj do swoich potrzeb.

Tryby gotowania/pieczenia do wyboru: grzanie górne/ grzanie dolne/grzanie 
górne i dolne/ grzanie górne i dolne + termoobieg. Elementy grzejne wykona-
no ze stali nierdzewnej, materiału wytrzymałego i cechującego się długą ży-
wotnością.

6 automatycznych programów, to gotowe propozycje programów pieczenia 
z ustawieniami: chleb, ciasto, pizza, ciasteczka, stek, kurczak.

Grill, ta funkcja  jest przydatnym rozwiązaniem dla każdego użytkownika 
kuchni.  To inny od smażenia, czy gotowania, sposób na soczyste dania 
o niepowtarzalnym smaku. Przygotujesz w ten sposób aromatyczne 
i smaczne mięsa z chrupiącą skórką, soczyste szaszłyki , ryby czy warzywa 
pozbawione zbędnego tłuszczu. Spraw, żeby Twoje potrawy były zdrowe 
i lekkostrawne.

Termoobieg, to większa wydajność. Dzięki cyrkulacji gorącego powietrza 
piekarnik szybko się nagrzewa i równomiernie rozprowadza ciepło po całej 
powierzchni urządzenia. Potrawy są równomiernie upieczone i soczyste .

WIELOFUNKCYJNY. Elektroniczny, dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED 
z łatwością poprowadzi nas przez wszystkie funkcje jakie posiada piekarnik:

Duża moc 1600W pozwala na szybkie przygotowanie pieczonych mięs, ciast, zapiekanek oraz 
innych potraw wymagających wysokich temperatur. Idealnie sprawdzi się do rozmrażania czy 
podgrzewania gotowych produktów garmażeryjnych.

Pojemność  30 litrów umożliwia przygotowanie wielu dań, upieczenie ciast, mięsa, pizzy, 
zapiekanek w ilości wystarczającej dla całej rodziny. Zaskocz swoich bliskich i upiecz 
domowy chleb.

Podwójna szyba

Termoobieg, grill,
gotowanie,
pieczenie

6 automatycznych
programów

Sterowanie
elektroniczne

z wyświetlaczem LED

Zegar 120 min.

Piecz, grilluj, zapiekaj i podgrzewaj ulubione potrawy!
Nowoczesny piekarnik elektryczny Nowoczesny piekarnik elektryczny OPTIMUM to doskonały wybór do każdej 
kuchni. Przyrządzisz  w nim niemal wszystko. Wielofunkcyjny,  doskonale sprawdzi 
się do pieczenia , grillowania, gotowania, podgrzewania czy zapiekania różnych 
potraw. Pojemność 30 litrów oraz różne tryby pieczenia pozwalają przyrządzić 
wiele zdrowych posiłków, czy pysznych deserów. Kompaktowe rozmiary sprawiają, 
że jest mobilny i bez problemu możesz go przenosić i ustawić tam gdzie potrzebu-
jesz. Elegancka czarna, szklana obudowa frontu wpasuje się w każdy kuchenny 
wystrój.


