
* Aparate cu front din sticlă
** Aparate cu front metalic

DG 6800

Cuptor cu aburi incorporabil
confort maxim al utilizatorului, pentru cele mai exigente cerinţe

Rezultate perfecte datorită tehnologiei de procesare a vaporilor MultiSteam -

 Totul este gata în acelaşi timp - gătire automată a meniurilor întregi

Stabileşte noi standarde de genialitate şi confortul utilizatorului - M Touch -

 Deosebit de flexibil şi eficient datorită tăvilor foarte mari

Selecţie culori

Tip aparat

Cuptor cu aburi de sine stătător -

Cuptor cu aburi incorporat •

Design

PureLine / ContourLine •/-

Afişaj M Touch

Butoane rotative retractabile -

Avantaje gourmet

Reglare exactă a temperaturii 40 - 100°C •

Gătirea meniurilor întregi, fără transfer de arome între diferitele
mâncăruri •

Programe automate cu grad programabil de pătrundere

Funcţie de menţinere caldă •

Funcţii

Programe automate peste 150

Gătire la aburi •

Decongelare •

Reîncălzire •

Dotări pentru utilizare comodă

Gătire la aburi pe max. 3 niveluri •

Gătire automată a meniurilor •

Reducerea aburilor la final de program •

Afişare ceas / Afişare dată / Cronometru •/•/•

Programare Start-Stop •

Afişare temperatură reală / Temperaturi recomandate •/•

Programe personalizate / Setări programabile 20/•

Uşă aparat

Uşă CleanGlass / Uşă ClearView •/•

Balamale uşă jos

Incintă

Volum cavitate în litri 38

Număr niveluri de amplasare 4

Suprafaţă util izabilă pe fiecare nivel 1/3GN+1/2GN

Modul MultiSteam / Modul MultiSteam cu iluminat LED -/•

Front CleanSteel din inox

Generator extern de aburi •

Element încălzire pe planşeu pentru reducerea condensului •

Program de detartrare automată •

Tehnologie de gestionare a aburilor şi alimentarea cu apă

MultiSteam / MonoSteam •/-

Rezervor de apă pentru aprox. 90 minute gătire la aburi •

Rezervor de apă cu generator de aburi / Rezervor de apă
proaspătă -/•

Conectare în reţea cu alte aparate

Pre-dotat / Capabil de conectare la sistemul Miele@home •/-

Siguranţă

Sistem de răcire a aparatului şi front rece la atingere •

Oprire de siguranţă / Blocare sistem •/•

Contact al uşii •

Date tehnice

Dimensiuni nişă (în unitate de montare înaltă) în mm (lăţime x
adâncime)

560-568 x 450 x
550

Putere electrică totală în kW / Tensiune în V / Curent nominal în A 3,4 /230 /16

Accesorii furnizate

Vase perforate din inox / Vase compacte din inox 3/0

Grătar / Tavă pentru condens 1/1

Carte de bucate / Formular de comandă pentru carte de bucate •/–
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