
Zjednodušte si přípravu pokrmů díky bočním držákům Easy Entry
Navrhli jsme nerezové boční držáky Easy Entry tak, aby manipulace s plechy a 
pekáči pro vás byla jednodušší, a to i při velkém množství pokrmu. Oceníte i 
snadnou odnímatelnost držáků při čištění trouby.

Rovnoměrné pečení. Rychlé a efektivní
Náš inovativní systém proudění horkého vzduchu ohřívá celý vnitřní prostor 
trouby rychle a rovnoměrně. Tím šetří váš čas i energii a jídlo v troubě již 
nemusíte obracet. 

Pyrolytické čištění pro trvalý lesk
Pyrolytické čištění udrží vaši troubu jako novou a bez 
namáhavého drhnutí. Tento inteligentní samočisticí 
systém spálí při vysoké teplotě mastnotu a ostatní 
zbytky na jemný popílek, který stačí jen setřít vlhkým 
hadříkem.

LED displej nastaví vhodnou teplotu
LED displej zobrazí správnou teplotu podle nastavené 
funkce pečení, takže už nemusíte hádat, na kolik 
stupňů péct vložený pokrm. Teplotu můžete 
samozřejmě zvolit i manuálně nebo jednoduše nastavit 
čas začátku i konce pečení. 

Víceúrovňové pečení
Užijte si precizní víceúrovňové pečení. Díky 
dodatečnému kruhovému topnému tělesu můžete péct 
rovnoměrně až na třech úrovních najednou. Navíc 
funkce rychlého zahřátí zajišťuje, že je trouba 
rozpálená přesně ve chvíli, kdy potřebujete. 

Vaše pokrmy budou rovnoměrně propečené a lahodné
S horkovzdučnou troubou 600 SurroundCook® bude vše rovnoměrně 
propečeno, od kuřecí pečínky s křupavou kůrkou po nadýchané pusinky. 
Konstantní teplotu uvnitř celé trouby zajišťuje ventilátor, který rozhání teplý 
vzduch do všech koutů. Proto už nemusíte otáčet plechy během pečení. 

Specifikace a benefity

• Vestavná trouba
• Topné kruhové těleso, podporující multifunkci trouby
• Funkce trouby: Ventilátor, Gril, Kruhové těleso + ventilátor, Horní + spodní 
ohřev, Horní + spodní ohřev, Horní + spodní, Ventilátor s grilem (infrapečení), 
Ventilátor+kruhové topné těleso+spodní ohřev, vrchní ohřev + gril
• Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
• Možnost pečení na 3 úrovních najednou
• Automatická nabídka teplot
• Pyrolytické čistění trouby
• Připomínka čištění
• Dětská bezpečnostní pojistka
• Funkce automatického bezpečnostního vypnutí 
• Indikace zbytkového tepla
• Zasunovací ovladače
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Typ výrobku Vestavná pečící trouba
Systém tepelné úpravy Ventilátor + kruhové topné těleso
Čištění trouby Pyrolýza
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 600x560x550
Vnitřní objem (l) 72
Max. příkon (W) 3490
Požad. jištění (A) 16
Napájecí napětí (V) 220-240
Přívodní kabel 1.6 m se zakončením

Barva Nerezová ocel s protiotiskovou 
úpravou

Třída energetické účinnosti A+

Funkce trouby

Tradiční pečení, Rozmrazování, 
Rychlý gril, Gril, Uchovat teplé, Maso, 
Vlhké horkovzdušné pečení, Pečení 
pizzy, Pravé horkovzdušné pečení, 

Turbo gril

Elektronické funkce

2 pyrolytické cykly, akustický signál, 
dětský zámek, demo program, 

indikace zámku dveří, dveřní spínač 
pro světlo, trvání, elektronická 

regulace teploty, elektronický zámek 
dveří, konec, minutka, pyrolýza se 

zpožděním, připomínka pro pyrolýzu, 
ukazatel teploty, indikace zbytkového 

tepla, použití zbytkového tepla, 
ukazuje běžící čas, bezpečnostní 

vypnutí, servisní kódy, doporučená 
teplota, denní čas

Hlučnost (dB) 44
Přívodní kabel 1.6 m se zakončením
Plocha největšího plechu (cm²) 1424
Výbava trouby - rošty 1 běžný rošt chromovaný

Výbava trouby - plechy
1 smaltovaný koláčový plech na 

pečení, 1 odkapávací pekáč šedý 
smalt

Hmotnost (kg) 31.7
EAN kód produktu 7332543717514

Technická specifikace
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