
Trouba, která je vám při čištění sama nápomocna
Tato trouba vám dokonce pomůže s jejím čištěním. Vnitřek je vybaven 
katalytickou vrstvou, která absorbuje a oxiduje mastnotu, čímž usnadňuje 
čištění.

Sušte ovoce, zeleninu i houby
Pomocí sušicí funkce s nízkou teplotou od 50 °C do 100 °C zachováte 
strukturu a maximální chuť ovoce, zeleniny nebo hub. Lahodné a výživné.

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

Zavařujte jednoduše s párou
Zachovejte ve svých pokrmech veškeré živiny díky páře 
a zavařujte ovoce a zeleninu, které si pak budete moci 
vychutnat po celý rok.

Všude rovnoměrně propečené
Horkovzdušný systém uvnitř trouby zajišťuje 
rovnoměrnou cirkulaci vzduchu. Trouba se tak ohřeje 
rychleji a v celém jejím prostoru dosáhnete stejných 
výsledků pečení. Vaše pokrmy budou vždy dokonale 
připravené.

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: Sklokeramický
• Levá přední varná zóna: Coil Radiant, 1700W/180mm
• Levá zadní varná zóna: Coil Radiant, 1200W/140mm
• Pravá přední varná zóna: Coil Radiant, 1200W/140mm
• Pravá zadní varná zóna: Coil Radiant, 1700W/180mm
• 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
• Čištění trouby: Katalytický povrch
• Jednoduše čistitelné dveře
• Odvod par v zadní části sporáku
• Zásuvka pro skladování plechů
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 858 x 600 x 600
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Systém tepelné úpravy Ventilátor + kruhové topné těleso
Rozměry (mm) 858x600x600
Třída energetické účinnosti A
Typ ohřevu desky Sklokeramický
Max. příkon (W) 8305.5

Barva Nerezová ocel s protiotiskovou 
úpravou

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 1200W/140mm
Pravá zadní zóna - výkon/průměr 1700W/180mm
Levá přední zóna - výkon/průměr 1700W/180mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr 1200W/140mm
Výbava trouby - plechy 1 smaltovaný plech na pečení koláčů
Výbava trouby - rošty 1 chromovaný otočný rošt
Výsuvy ve výbavě Kolejnice pro rošt
EAN kód produktu 7332543767168
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