תנור בנוי סמסונג  70ליטר דגם NV70J7786KS
סמסונג מגדירה מחדש את תנור האפייה והבישולDual Cooking :
סמסונג גאה להציג את סדרת תנורי ה Dual Cooking-עם עיצוב NEO
החדשני ,החידוש הטכנולוגי המהפכני של סמסונג .נפחו הענק של תא
האפייה הנו  70ליטר .התא ניתן לחלוקה ,באמצעות מדף בידוד קרמי
מיוחד ,ל 2-תאי אפייה ובישול נפרדים של  35ליטר ו 33-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 50%-מזמן האפייה.
 -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.
 -Plate Warmingתוכנית מיוחדת לחימום כלי הגשה אין צורך בלהוציא אלפי שקלים על מגירת חימום
 -Twin LED Displayלתנור תצוגת  LEDכפולה כחולה חדה וברורה :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  400מיליליטר מים לדופן התחתונה הקעורה מעט של
תא האפייה ,לחצו על לחצן הניקוי באדים וגשו לעניינכם .התנור יאדה את הלכלוך! בתום הפעולה נגבו את דפנות תא האפייה בעזרת ספוג או
מטלית.
בוררי  -Pop In / Pop Outשני בוררי תוכנית אפיה וטמפרטורה לחיצים  ,Pop In / Pop Outשבמצב לחוץ שומרים על קו נקי ואסתטי
של פאנל התנור.
מאפיינים נוספים:
רשת גריל  -לצלחות ,תבניות עוגה ,צלייה וגריל.
 2מגשי אפייה לאפיית עוגות ומאפים.
תבנית עמוקה  -לצלייה או איסוף הנוזלים השומניים.
מדף  Splitלחציית תא האפייה.
תאורה פנימית כפולה
דלת קרה ( 3זכוכיות) הניתנת לפירוק פשוט וקל לצורך ניקוי.
אוורור קדמי
 2זוגות מסילות טלסקופיות
 24תוכניות בישול ואפיה 10 :תא שלם 5 ,תא עליון,
 4תא תחתון ו 6-תא כפול.
 40תפריטים אוטומטיים 25 :לתא שלם  5 ,לתא תחתון
 5לתא עליון ו 5-לתא כפול לארוחה מושלמת.
תחום טמפרטורה 2500-400
0
 3מצבי גריל ביניהם תוכנית המגיעה עד .270
שעון /טיימר מלא לכיבוי והדלקה
הספק גריל עליון 1600W/1100W
הספק גוף חימום תחתון 1100W
הספק  :Twin Turboכל אחד 1200W
הספק משולב מקסימלי 3650W
דירוג אנרגטי A-30% AA :חסכוני ביותר.
נפח תא שלם 70 :ליטר נפח תא עליון 33 :ליטר .נפח תא תחתון 35 :ליטר.

מידות בס"מ :רוחב ,59.5 -גובה ,59.5 -עומק57.2 -
מידות חיתוך בס"מ :רוחב ,56 -גובה ,57.2 -עומק55 -
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