
Parní skleněný hrnec. Koncentrace páry pro šťavnatější výsledky
Skleněná nádoba do parní trouby umožňuje koncentrovat větší množství páry 
pro příparvu vašich oblíbených jídel. Šťavnaté ryby a zelenina připravené 
šetrným a dravějším způsobem chutnají skvěle.  

Dotykový displej – všechny funkce intuitivně na dosah
Objevte nový způsob ovládání vaší trouby pomocí dotykového displeje, který 
vám dává potřebnou technologii a podporu pro přípravu pokrmů. Můžete 
přizpůsobit teplotu a čas, ať už pečete muffiny, nebo připravujete lososa.

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.

Teplotní sonda pro přesné pečení
Díky naší teplotní sondě dosáhnete vždy skvělých 
výsledků. Umožňuje vám sledovat teplotu ve středu 
pokrmu, a jakmile teplota dosáhne požadovaného 
stupně, trouba ukončí jeho přípravu.

Uvnitř šťavnaté, zvenku křupavé díky funkci 
SteamCrisp
Řekněte sbohem vysušeným pečínkám a pořiďte si 
troubu SteamCrisp. Kombinuje páru s tradičním 
ohřevem, což je ideální pro šetrné pečení. Suroviny 
nebudou vysušené, ale naopak krásně šťavnaté. Pára 
navíc zvýrazňuje chuť a zachovává texturu pokrmů.

Kde se chutné mění na lahodné
Je na čase objevit sílu páry. Trouba 700 SteamCrisp® přidává během přípravy 
vlhkost a peče při nižších teplotách, aby se suroviny nevysušovaly. Výsledkem 
jsou pokrmy uvnitř šťavnaté se zlatavou křupavou kůrkou na povrchu.

Specifikace a benefity

• Vestavná trouba
• Integrovaná parní funkce
• Funkce trouby: Spodní ohřev, Ventilátor + světlo, Gril, gril + spodní ohřev, 
Gril + spodní ohřev + ventilátor, Gril + ventilátor, Kruhové těleso + spodní 
ohřev + ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor, Pára + kruhové těleso + spodní 
ohřev + ventilátor, Pára + kruhové těleso + ventilátor
• Možnost pečení na 3 úrovních najednou
• Funkce rychlého zahřátí trouby
• Automatická nabídka teplot
• Automatické váhové programy
• Teplotní sonda
• Paměťové funkce pro často používaná nastavení
• Pyrolytické čistění trouby
• Dětská bezpečnostní pojistka
• Funkce automatického bezpečnostního vypnutí 

Vestavná parní trouba série 700 SteamCrisp

KOCBP39X

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEEOV220PA00018.jpg


Typ výrobku Vestavná pečící trouba
Systém tepelné úpravy Integrovaný parní
Čištění trouby Pyrolýza
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 600x560x550
Vnitřní objem (l) 72
Max. příkon (W) 3380
Požad. jištění (A) 16
Napájecí napětí (V) 220-240
Přívodní kabel 1.6 m se zakončením
Barva Nerezová ocel
Třída energetické účinnosti A+

Funkce trouby

Gratinovaná jídla, Spodní ohřev, 
Pečení chleba, Tradiční pečení, 

Rozmrazování, Dehydrating, Kynutí 
těsta, Mrazené pokrmy, Gril, Nízká 

vlhkost, Uchovat teplé, Vlhké 
horkovzdušné pečení, Pečení pizzy, 

Ohřev talířů, Zavařování, Pomalé 
pečení, Parní regenerace, Pravé 
horkovzdušné pečení, Turbo gril

Elektronické funkce

154 různých přednastavených 
programů vaření Assisted Cooking 
(váha/senzor jídla/pára), 3 oblíbené 

programy, 31 jazyků, akustický signál, 
automatické vypnutí, nastavení 
hlasitosti minutky, Check Result 
(Finish Assist by remaining 10% 

duration), Child lock (in off mode), 
Clock style in standby (2 versions), 
čas vaření, čas vaření s odhadem 
konce, demo program s kódem, 
nastavení jasu disp., Display Full 

colour TFT touch 95x35mm, dveřní 
spínač pro světlo, tóny kláves, alarmů 

a chyb, aktivace/deaktivace (kromě 
hlavního vypínače), jazyky / textový 

displej, hlavní vypínač, denní paměť 3 
dny zpětně, minutka, osvětlení trouby 

zapnout / vypnout (menu + 
samostatné tlačitko), ukazatel teploty 

(°C), ukazatel zbytkového tepla, 
použití zbytkového tepla, info k 

servisu, vypnutí denního času při 
vypnuté troubě, doporučená teplota, 
automatické vypnutí jídelní sondy, 

jídelní sonda - indikace teploty jádra, 
jídelní sonda s odhadem času, denní 

čas, elektronická regulace teploty, 
výběr rychlého předehřátí, jídelní 

sonda
Hlučnost (dB) 45

Technická specifikace
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