
KVLAE00WT Vestavná trouba

O polovinu kratší čas vaření

Kompaktní trouba 800 CombiQuick® zkrátí dobu
přípravy vašeho oblíbeného jídla o polovinu.
Kombinuje horký vzduch, mikrovlnný ohřev a běžné
multifunkční programy, abyste měli uvařeno dvakrát
rychleji a mohli více času věnovat sobě nebo své

Chutně navařeno za poloviční dobu díky funkci
CombiQuick®
Kompaktní trouba CombiQuick® vám umožňuje vařit
dvakrát rychleji než standardní trouby. Díky kombinaci
běžných funkcí trouby, grilu a mikrovlnného ohřevu
můžete vařit chutně bez ohledu na to, kolik času máte.

Pohodové vaření s konektivitou

Konektivita vám pomůže s vařením. I když právě
nejste v kuchyni, máte přípravu svého jídla plně pod
kontrolou. Pohodlně odkudkoli můžete měnit
nastavení času a teploty, aby i bez vaší přítomnosti
byl výsledek perfektní.

Další benefity
Funkce rychlého zahřátí předehřeje troubu v kratším čase než standardní
trouby.

•

Barevný dotykový displej s intuitivním průvodcem vaření.•

Ventilátor rozvádí teplo rovnoměrně uvnitř celé trouby.•

Specifikace

Kompaktní vestavná trouba•
Druh trouby: kompaktní multifunkční
trouba s integrovanou mikrovlnnou
funkcí

•

Mikrovlnný výkon: 1000 W•
Funkce trouby: Spodní ohřev•
Možnost pečení na 2 úrovních
najednou

•

Funkce rychlého zahřátí trouby•
Automatická nabídka teplot•
Paměťové funkce pro často používaná
nastavení

•

Dětská bezpečnostní pojistka•
Funkce automatického bezpečnostního
vypnutí

•

Indikace zbytkového tepla•
Vícejazyčný displej•
Elektronická regulace teploty•
Možnost elektronického nastavení
trouby:

•

Halogenové osvětlení•
Automatické osvětlení na otevření dveří•
Čištění: hladký smalt pro snadné
čištění

•

Zastavení horkovzdušného větráku při
otevření dveří

•

Chladící ventilátor•
 1 smaltovaný koláčový plech na
pečení

•

1 bežný rošt chromovaný•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 455
x 595 x 567

•

Vestavné rozměry (mm): 450 x 560 x
550

•

Vnitřní objem (l): 43•

Technické specifikace

Typ výrobku : Vestavná pečící trouba•
Systém tepelné úpravy : Mikrovlny/Multifunkční•
Čištění trouby : Hladký malt•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 450x560x550•
Vnitřní objem (l) : 43•
Rozměry (mm) : 455x595x567•
Max. příkon (W) : 3,0•
Požad. jištění (A) : 16•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Délka kabelu (m) : 1.5•
Barva : Černá matná•
Třída energetické účinnosti : No•
Funkce trouby : Sušení, Mrazené pokrmy, Grill + Microwave, Gril,
Uchovat teplé, Liquids + Microwave, Microwave, Pečení pizzy,
Ohřev talířů, Zavařování, Reheat + Microwave, Pomalé pečení,
Pravé horkovzdušné pečení, True fan cooking + Microwave,
Turbo gril, Turbo grilling + Microwave, Gratinovaná jídla, Spodní
ohřev, Pečení chleba, Conventional cooking + Microwave,
Tradiční pečení, Defrost + Microwave, Kynutí těsta

•

Elektronické funkce : 100 variety of pre-set cooking programmes
"Assist" (weight), 30 jazyků, akustický signál, App control,
automatické vypnutí, nastavení hlasitosti minutky, Check
Result/Time extension (Finish Assist by remaining 10% duration),
Child lock (in off mode), Clock style in standby (2 versions),
Connectivity, Cooking with Duration, Cooking with End Time and
Duration, demo program, přímé zapnutí funkce mikrovlnné
trouby, nastavení jasu disp., Display Full colour TFT touch
175x35mm, elektronická regulace teploty, elektronický zámek
dveří, Výběr rychlého předehřátí, Info button &short function
description, udržení teploty 65°C, tóny kláves, alarmů a chyb,
aktivace/deaktivace (kromě hlavního vypínače), jazyky / textový
displej, hlavní vypínač, Memory day time 3 days, minutka, Oven
light on/off selectable (menu + direct access button), Over the air
update (OTA), ukazatel teploty (°C), ukazatel zbytkového tepla,
použití zbytkového tepla, Service info, funkce rychlého nastavení,
Vypnutí denního času při vypnuté troubě, doporučená teplota,
denní čas

•

Popis výrobku
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