
Vaše pokrmy, vždy včas
Elektronický časovač vám umožní pohodovou přípravu jídla. Nastavte délku 
pečení a trouba se po jejím uplynutí automaticky vypne. Můžete také použít 
funkci odloženého startu a začít s přípravou jídla, až se vám to bude hodit.

SoftClosing - tiché dovírání dveří
Technologie SoftClosing zařídí, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je 
mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou

Lepší a bezpečnější přístup k roštům a plechům
Teleskopické výsuvy u tohoto sporáku činí přípravu 
jídel ještě snazší. Rošty a plechy můžete pohodlně 
vysunout a mít lepší přístup ke všemu, co je uvnitř. 
Bezpečné zajištění jim brání v překlopení nebo 
vysunutí ven. Díky tomu budete mít obě ruce volné k 
pečení či kořenění.

S extra velkými plechy můžete péct tolik, kolik 
chcete
Pečicí plechy jsou navrženy tak, aby vám poskytovaly 
maximum plochy na pečení. S nimi můžete připravovat 
několik jídel nebo větších porcí najednou.

Rychlé zahřátí se sklokeramickou deskou
Se sklokeramickou varnou deskou zahřejete váš pokrm 
rychle a účinně. Hladký skleněný povrch lze v případě 
potřeby snadno otřít.

Zdravý způsob, jak si vychutnat smažené jídlo
Užijte si výhody stolní horkovzdušné fritézy, aniž byste potřebovali další 
spotřebič. Funkce AirFry zabudovaná ve vaší troubě funguje v kombinaci 
s plechem AirFry skvěle. Pro křupavější zeleninu a hranolky, s menším 
množstvím oleje.

Specifikace a benefity

• Typ varné desky: Sklokeramický
• Levá přední varná zóna: dvojokruhová, Hilight s rychlým zahříváním, 
1000W/2200W/140mm/210mm
• Levá zadní varná zóna: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/145mm
• Pravá přední varná zóna: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/145mm
• Pravá zadní varná zóna: dvojokruhová oválná, Hilight s rychlým zahříváním, 
2200W/1400W/265mm/170mm
• Typ trouby: Elektrická
• Funkce trouby: Ventilátor+spodní ohřev, Ventilátor + horní ohřev (bez 
světla), Gril + horní ohřev, Gril + horní ohřev + ventilátor, Kruhové těleso + 
spodní ohřev + ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor, Horní + spodní ohřev
• Ovládání pro 4 zóny
• Otočné zasouvatelné knoflíky
• Čištění trouby: Černý smalt
• Jednoduše čistitelné dveře
• Odvod par v zadní části sporáku
• Chladící ventilátor ovládacího panelu
• Nastavitelná výška
• Zásuvka pro skladování plechů
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 850 x 596 x 600
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Systém tepelné úpravy Ventilátor + kruhové topné těleso
Rozměry (mm) 847-867x596x600
Třída energetické účinnosti A
Typ ohřevu desky Sklokeramický
Max. příkon (W) 10300
Barva Bílá
Napájecí napětí (V) 230
Čištění trouby Černý smalt
Požad. jištění (A) 3x16
Plocha největšího plechu (cm²) 1424
Vnitřní objem (l) 73
Spotřeba energie se standardním 
zatížením (kWh/cyklus) 0.95

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

0.82

Instalace Volně stojící

Funkce trouby

Ventilátor+spodní ohřev, Ventilátor + 
horní ohřev (bez světla), Gril + horní 
ohřev, Gril + horní ohřev + ventilátor, 

Kruhové těleso + spodní ohřev + 
ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor, 

Horní + spodní ohřev
Gril elektrický pevně ukotvený
Pravá přední zóna - výkon/průměr 1200W/145mm

Pravá zadní zóna - výkon/průměr 2200W/1400W/265mm/170mm
Levá přední zóna - výkon/průměr 1000W/2200W/140mm/210mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr 1200W/145mm

Výbava trouby - plechy 1 AirFry plech, 1 kombinovaný plech 
černý smalt

Výbava trouby - rošty 1 běžný rošt chromovaný

Výsuvy ve výbavě chromované, Kolejnice pro rošt se 
stopkou

EAN kód produktu 7332543762859

Technická specifikace
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