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NYX

ANTIQUE

RFER 36 V A

AВТЕНТИЧНОСТ. КЛАСИКА. СТИЛ.
Rustic Line by Eurolux е олицетворение на вечната класика - оригинален изглед,
неспорна елеганција и волшебен стил. Апаратите од Rustic Line by Eurolux се
одликуваат со функционално управување и специјална дизајнерска графика која
несомнено им дава класичен вкус. Решенијата на бои во слонова коска и
карбон-графит придонесуваат за топлина и удобност во кујната. Rustic Line e
вистински ретро предизвик со современа нијанса.
Создадена со љубов кон традицијата...

ТЕЛЕСКОПСКИ ВОДИЛКИ
НА ДВЕ НИВОА
За поголема безбедност, за удобно и безбедно вадење
од фурната
Непреченото движење на телескопските водилки
обезбедуваат совршена видливост, овозможува
лесно и стабилно ставање и вадење на тавите, како
и поголема безбедност, со што можете спокојно да
уживате во процесот на готвењето, без да имате
ризик тавите да излезат или да паднат од фурната.

ЛЕСНА ДЕМОНТАЖА НА
ЦЕЛОТО ВНАТРЕШНО СТАКЛО
За исклучително брзо чистење!
Благодарение на исклучителниот EASY TO REMOVE
систем целото внатрешно стакло на вратата од
фурната се демонтира за неколку секунди без
потреба од било каков алат.

ДЛАБОКА И СТАНДАРТНА ТАВА
ЗА ПЕЧЕЊЕ
За сите кулинари, љубители на готвењето
подготвивме 5 см специјално длабока тава во
комбинација со стандардна тава за печење. И двете
тави се обложени со EASY CLEAN кој помага за лесно
чистење и не дозволува маснотиите да се шират.

КАТАЛИТИЧКИ ПЛОЧИ
За полесно чистење и одржување на Вашата фурна
Веќе не е неопходно да одвојувате толку многу
време за чистење на вашата фурна. Специјално
развиените каталитички плочи, кои се наоѓаат во
задниот дел на новите фурни Eurolux помагаат во
разградувањето на мастите за време на готвењето,
а чистењето после тоа е само со влажна крпа и сето
тоа со минимална поекономична потрошувачка на
електрична енергија.

ЕМАЈЛ EASY CLEAN
Не ја игнорирајте удобноста
при чистењето!
Површината на фурните
Eurolux, како и тавите за
готвење се покриени со
отпорен на висока температура, мазен и лесен за
одржување емајл EASY CLEAN. Неговата формула
целосно го спречува лепењето на нечистотиите и го
прави чистењето на фурната и тавите значително
побрзо и поефикасно.
СО ГРИЖА ЗА
ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА
Со новите фурни Eurolux
можете да постигне забележителни резултати при готвењето, со истовремена заштеда на електрична
енергија. Благодарение на иновативната технологија, преку која се постигнува максимална
изолација на внатрешноста на фурната, таа не
дозволува температурна загуба и на тој начин
заштедата на електричната енергија е значајна.

АНАЛОГЕН STOP ПРОГРАМАТОР
Класичниот аналоген STOP програматор поседува
автентичен карактеристичен дизајн кој совршено го
надополнува целиот изглед на фурната. Тој
располага со тајмер кој ѕвони и се исклучува, со што
со звучен сигнал се означува крајот на програмата
за готвење

ЦЕЛОСНА 5 ГОДИШНА
ГАРАНЦИЈА
за секоја фурна Eurolux

