
Odnímatelné skleněné dveře pro snadné čištění 
Díky našim odnímatelným skleněným dvířkům již neexistují žádné překážky 
mezi vámi a čistou troubou. Dvířka a vnitřní skla lze snadno vyjmout, takže je 
lze snadno čistit samostatně. Takže se dostanete do každého rohu. Méně 
času, méně úsilí, méně nepořádku. 

Grilujte dozlatova
Skvěle ugrilovaná kuřecí křidélka nebo rozpečený křehký sýr halloumi. V 
našich pečicích troubách s integrovaným grilem připravíte rychle obojí.

Snadné čištění s funkcí AquaClean
Čištění po vaření nemusí být namáhavé. Naše trouba 
využívá sílu vlhkosti. Funkce AquaClean odpaří vodu 
na dně trouby a vzniklá pára uvolní jinak odolnou 
mastnotu a zbytky jídel na povrchu. Snadno tak 
dosáhnete důkladné čistoty.

Přesné nastavení s naším LED časovačem
S naším LED časovačem máte pečení vašich pokrmů 
pod kontrolou. Můžete snadno nastavit přesné časy 
pečení a trouba se postará o vše ostatní. Můžete se 
tedy oddat vaší kulinářské kreativitě.

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. 

Váš společník při vaření
Konvenční trouba 300 je ideální pro tradiční vaření a pečení. Tato spolehlivá 
technologie je jednoduchá a snadno se používá a dodává horní a spodní 
ohřev. Můžete například zdokonalit vaše oblíbené sušenky. 

Specifikace a benefity

• Vestavná trouba
• Multifunkce
• Funkce trouby: Spodní ohřev, Ventilátor, Gril, Gril + ventilátor, Horní + 
spodní ohřev, Horní + spodní ohřev + ventilátor
• Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
• Možnost pečení na 2 úrovních najednou
• Možnost elektronického nastavení trouby: akustický signál, trvání, minutka, 
čas
• Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
• Snadno omyvatelné dveře
• Chladící ventilátor
• Plechy dodávané s troubou: 1 smaltovaný plech na pečení koláčů, 1 černý 
smaltovaný plech na zachytávání mastnoty
• Rošty dodávané s troubou: 1 běžný rošt chromovaný
• Vestavné rozměry (mm): 593 x 560 x 550
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Typ výrobku Vestavná pečící trouba
Systém tepelné úpravy Multifunkční
Čištění trouby Hladký smalt pro snadné čištění
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 593x560x550
Vnitřní objem (l) 65
Max. příkon (W) 2090
Napájecí napětí (V) 220-240
Přívodní kabel 1.1 m se zakončením

Barva Nerezová ocel s protiotiskovou 
úpravou

Třída energetické účinnosti A

Funkce trouby

Spodní ohřev, Tradiční pečení, 
Rozmrazování, Horkovzdušné pečení, 

Gril, Vlhké horkovzdušné pečení, 
Turbo gril

Elektronické funkce akustický signál, trvání, minutka, čas
Hlučnost (dB) 49
Přívodní kabel 1.1 m se zakončením
Plocha největšího plechu (cm²) 1130
Výbava trouby - rošty 1 běžný rošt chromovaný

Výbava trouby - plechy
1 smaltovaný plech na pečení koláčů, 

1 černý smaltovaný plech na 
zachytávání mastnoty

Hmotnost (kg) 28.8

EAN kód produktu 7332543819898
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