
S časovačem nic nepřevaříte
Elektronický časovač vypne troubu po uplynutí nastaveného času, aby se vám 
nikdy nic nepřipálilo, nepřepeklo nebo nevysušilo.

Teleskopické výsuvy pro snadný pohyb
S našimi plně výsuvnými teleskopy už nemusíte sahat do horké trouby – pekáč 
s jídlem nebo plech si pohodlně vysunete ven. Kolejnice lze zcela hladce 
vysunout a vy můžete snadno a bezpečně svůj pokrm zkontrolovat a dochutit.

Křupavé a zdravější jídlo s AirFry
Vychutnejte si křupavé hranolky nebo zeleninu s 
menším množstvím oleje pomocí speciálního pechu 
AirFry. Perforované dno umožňuje lepší cirkulaci 
horkého vzduchu pro dokonalé opečené a křupavé 
jídlo.

Katalytické čištění vyčistí troubu za vás
Funkce katalytického čištění pomáhá zabránit usazování nečistot a mastnoty. 
Samočisticí technologie začne automaticky fungovat, jakmile teplota trouby 
dosáhne 250 °C.  Čistota bez námahy.

Správný sporák pro vás – rychlý a bezpečný
Technologie indukční desky zajišťuje rychlé zahřátí varných zón, zatímco jejich 
okolí zůstává chladné a bezpečné. Stejně tak okamžitě a přesně reaguje 
indukce na změnu teploty. Hladký povrch usnadňuje čištění. 

SteamBake® – pro ještě lepší pečení
Funkce SteamBake® vám vykouzlí to nejlepší domácí pečivo. Vlhkost 
umožňuje těstu plně vykynout, na povrchu se vytvoří zlatavá kůrka, ale vnitřek 
zůstane měkký a nadýchaný.

Specifikace a benefity

• Typ varné desky: Plně indukční
• Levá přední varná zóna: Indukční, 2500W/1400W/140mm
• Levá zadní varná zóna: indukční, 3600W/2300W/210mm
• Pravá přední varná zóna: indukční, 2800W/1800W/180mm
• Pravá zadní varná zóna: Indukční, 2500W/1400W/140mm
• Typ trouby: Elektrická
• Funkce trouby: Spodní ohřev, Ventilátor, Ventilátor + horní ohřev, Ventilátor 
+ horní ohřev + spodní ohřev (100°C), Gril + horní ohřev, Gril + horní ohřev + 
ventilátor, světlo, Kruhové těleso + SteamBake + ventilátor, Kruhové těleso + 
ventilátor, Horní + spodní ohřev, Horní + spodní ohřev + ventilátor
• Ovládání pro 4 zóny
• Čištění trouby: Katalytický povrch
• Teleskopické výjezdy
• Jednoduše čistitelné dveře
• Chladící ventilátor ovládacího panelu
• Zásuvka pro skladování plechů
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 858 x 500 x 600
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Systém tepelné úpravy Ventilátor + kruhové topné těleso
Rozměry (mm) 858x500x600
Třída energetické účinnosti A
Typ ohřevu desky Plně indukční
Max. příkon (W) 9868.5
Barva Nerezová ocel
Napájecí napětí (V) 230
Čištění trouby Katalytický povrch
Požad. jištění (A) 3x16
Plocha největšího plechu (cm²) 1164
Vnitřní objem (l) 58
Spotřeba energie se standardním 
zatížením (kWh/cyklus) 0.84

Spotřeba energie se standardním 
zatížením, režim s ventilátorem 
(kWh/cyklus)

0.75

Instalace Volně stojící

Funkce trouby

Spodní ohřev, Ventilátor, Ventilátor + 
horní ohřev, Ventilátor + horní ohřev + 

spodní ohřev (100°C), Gril + horní 
ohřev, Gril + horní ohřev + ventilátor, 

světlo, Kruhové těleso + SteamBake + 
ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor, 
Horní + spodní ohřev, Horní + spodní 

ohřev + ventilátor
Gril elektrický pevně ukotvený
Pravá přední zóna - výkon/průměr 2800W/1800W/180mm
Pravá zadní zóna - výkon/průměr 2500W/1400W/140mm
Levá přední zóna - výkon/průměr 2500W/1400W/140mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr 3600W/2300W/210mm

Výbava trouby - plechy
1 AirFry plech, 1 smaltovaný plech na 

pečení koláčů, 1 černý smaltovaný 
plech na zachytávání mastnoty

Výbava trouby - rošty 1 chromovaný otočný rošt
Výsuvy ve výbavě Kolejnice pro rošt
EAN kód produktu 7332543767472

Technická specifikace
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