תנור אידוי בנוי סמסונג דגם BQ1AD4T013
סמסונג מציגה את התנור הראשון בעולם בשיטת Dual Steam Cooking :
סמסונג גאה להציג את תנור ה ,Dual Steam Cooking-חידוש הטכנולוגי המהפכני
של סמסונג .תנור אשר הופך כל בישול לבישול מקצועי ואותכם לשפים .הלחם
,הפיצות ,הבשרים והירקות המאודים והמון תבשילים ומאפים נוספים יצאו לכם
בדיוק כמו במסעדות הטובות ביותר וכל זה בלי לצאת מהבית.
 - Dual Cookingנפחו הענק של תא האפייה הינו  66ליטר .התא ניתן לחלוקה ,באמצעות מדף בידוד קרמי מיוחד,
ל 2-תאי אפייה ובישול נפרדים של  22ליטר ו 23-ליטר ,עובדה ההופכת כל תא ל"תנור" בפני עצמו .בדרך זו ,ניתן
לבשל בו זמנית עוף בתא אחד ולאפות עוגת שוקולד בשני ,ללא מעבר ריחות בין תא אחד למשנהו .כך שכל תא
מתפקד כתנור עצמאי .מה שאומר ניתן להכין בו זמנית  2תבשילים שונים ולחסוך כ 03%-מזמן הבישול והאפייה.
כמו כן ניתן להפעיל רק אחד מהתאים ובצורה זאת לחסוך  03%מהאנרגיה הנצרכת.
 -Twin Turboהחידוש הטכנולוגי של סמסונג 2 -יחידות טורבו אקטיבי הממוקמות בגב התנור ,שלכל אחת גוף
חימום ומפזר אוויר משלה .ערבול האוויר נעשה בכיוונים מנוגדים ולכן נוצרת אחידות בפיזור האוויר החם ,אשר
מאיץ את הבישול ושומר על טמפרטורה אחידה בתא האפיה.
 -Twin LED Displayלתנור תצוגה דיגיטלית חדה וברורה בשתי שורות :במצב אפייה בשני תאים ,השורה הראשונה מציגה את תא
האפייה העליון ואילו השורה השנייה מציגה את תא האפייה התחתון .ניתן לכוון טמפרטורה ואת משך זמן האפייה לכל תא בנפרד.
ניקוי באדים  -סוף סוף אפשר לנקות את התנור מבלי ללכלך את הידיים .פשוט מיזגו  033מיליליטר מים לדופן התחתונה הקעורה של תא
האפייה ,לחצו על לחצן הניקוי באדים וגשו לעניינכם .התנור יאדה את הלכלוך תוך חסכון באנרגיה! בתום הפעולה נגבו את דפנות תא האפייה
בעזרת ספוג או מטלית.
בוררי  -Pop In / Pop Outשני בוררי מצבי אפיה וטמפרטורה לחיצים  ,Pop In / Pop Outשבמצב לחוץ שומרים על קו נקי ואסתטי
של פאנל התנור.
כפתורי טאקט – טיימר מלא ושליטה על תכונות נוספות מתבצעת ע"י כפתורי טאקט מה ששומר על התנור ותפקודו באופן מושלם.
( Child Lockנעילת בטיחות לילדים)  -תנורי סמסונג ממוגנים מפני ילדים .נעילת הבטיחות מונעת מידיהם הקטנות של ילדינו להגיע אל
התנור .כל מה שאתם צריכים לעשות זה לנעול אותו ,ואתם חופשיים ללכת!
מאפיינים נוספים:
רשת גריל  -לצלחות ,תבניות עוגה ,צלייה וגריל.
מגש אפייה לאפיית עוגות ומאפים.
תבנית עמוקה  -לצלייה או איסוף הנוזלים השומניים.
מדף  Splitלחציית תא האפייה.
תאורה פנימית.
איוורור קדמי.
דלת קרה ( 0זכוכיות) הניתנת לפירוק לצורך ניקוי.
 51תפריטי בישול אוטומטיים בשיטת האידוי.
 22תוכניות אידוי ,בישול ואפיה 20 ,תפריטים אוטומטיים לבישול רגיל.
 2מצבי גריל ביניהם תוכנית המגיעה עד 2333
שעון /טיימר כיבוי והדלקה
הספק גריל עליון 1600W/1100W
הספק גוף חימום תחתון 1100W
הספק  :Twin Turboכל אחד 1200
הספק משולב מקסימלי 3650W
דירוג אנרגטי.AAA :
נפח תא שלם 66 :ליטר נפח תא עליון 23 :ליטר .נפח תא תחתון 22 :ליטר.

מידות בס"מ :רוחב ,0..0 -גובה ,0..0 -עומק0..2 -
מידות פנים התנור בס"מ :רוחב ,00 -גובה ,26.0 -עומק03.0 -
מידות חיתוך בס"מ :רוחב ,06 -גובה ,0. -עומק00 -
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