
ZAŘÍZENÍ

DESIGN

TECHNICKÉ  PARAMETRY

BEZPEČNOSTNÍ

FUNKČNOST

KBO  1067.1  
SK  B

3D  FORCED  AIR:  Jedná  se  o  kombinaci  kruhového  topného  systému  a  ventilátoru,  

které  společně  způsobují  pohyb  horkého  vzduchu  a  zajišťují  rovnoměrnou  

teplotu  uvnitř  trouby.  To  umožňuje  současnou  přípravu  několika  pokrmů  na  

různých  úrovních  v  kratším  čase  a  při  nižších  teplotách,  čímž  se  snižují  provozní  

náklady  zařízení.

LED  DISPLEJ:  Intuitivní  displej,  díky  kterému  rychle  zvolíme  požadovanou  funkci.  

S  jeho  pomocí  můžeme  číst  nastavení  trouby  a  dobu  vaření,  díky  čemuž  budou  

připravované  pokrmy  pokaždé  dokonale  chutnat.

TELESKOPICKÉ  BĚŽKY:  Tento  systém  zajišťuje  snadné  vkládání  a  vyjímání  plechu  

z  trouby.  Každý  průvodce  může  být  umístěn  na  libovolné  úrovni  v  závislosti  na  

potřebách.  Takové  vybavení  trouby  zabraňuje  náhodnému  popálení  a  usnadňuje  

práci  v  kuchyni.

SMALT  SNADNÉ  ČIŠTĚNÍ  DOKONALÉ  ČIŠTĚNÍ:  Vnitřek  našich  pecí  je  pokryt  

snadno  čistitelným  smaltem.  Díky  němu  přestane  být  udržování  zařízení  v  čistotě  

problém.

ÚSPORA  ENERGIE:  Energetická  třída  A.  Nízká  spotřeba  elektrické  energie  šetří  

peníze  a  chrání  životní  prostředí.  Toto  zařízení  je  pro  lidi,  kteří  oceňují  stabilitu  

svého  domácího  rozpočtu.

CHLAZENÍ  PLÁŠTĚ:  Systém  pro  chlazení  krytu  a  skla  trouby.

TIMER:  Funkce,  která  usnadňuje  práci  v  kuchyni  a  stará  se  o  naše  pohodlí.  Dává  

nám  možnost  naprogramovat  provozní  dobu  zařízení.

Horní  ventilátor  uvádí  do  pohybu  vzduch,  který  ochlazuje  jednotlivé  komponenty  

produktu.  Tato  funkce  chrání  nábytek  před  poškozením  a  uživatele  zařízení  před  

popálením.

Vestavná  elektrická  trouba  Kernau  KBO  1067.1  SK  B  je  66  l  model,  který  je  vybaven  
10  funkcemi  vaření.  Díky  nim  snadno  připravíte  lahodné  pokrmy  a  pečivo.  Mezi  
četnými  programy  najdete  mimo  jiné  funkci  3D  True  Fan  Cooking.  Po  aktivaci  
bude  kruhový  topný  systém  spolupracovat  s  ventilátorem,  aby  bylo  zajištěno  
rovnoměrné  rozložení  teploty  v  pečicí  komoře.  To  znamená,  že  můžete  péct  na  
několika  úrovních  současně  a  užívat  si  skvělé  výsledky.  Ovládání  trouby  externími  
knoflíky  je  velmi  pohodlné  a  nezpůsobuje  žádné  problémy.  Multifunkční  trouba  s  
vysokým  energetickým  hodnocením  na  úrovni  A  je  šetrná  k  domácímu  rozpočtu  a  
umožňuje  ušetřit  peníze.  Vnitřek  trouby  je  pokryt  speciálním  smaltem,  který  usnadňuje  čištění.
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ANO

ELEKTRONICKÝ  ČASOVAČ

OSVĚTLENÍ  TROUBY

ANO  X2

MATERIÁL

PANORAMATICKÉ  DVEŘE

ANO

CHLAZENÍ  PLETU  TROUBY

SMALTOVANÝ  PLECH  NA  PEČENÍ

595  x  595  x  575  mm

ČERNÁ

ANO

SMALT  SE  SNADNO  ČISTÍ

ANO

ROZMĚRY  (VXŠXH)

3,1  kW

66  l.

ZOBRAZIT

ANO

TROUBA

VEDENÝ

MECHANICKÉ  OVLÁDÁNÍ

ROZSAH  TEPLOTY

ANO

NAPÁJENÍ

ANO  X1

BARVA

ANO

VNĚJŠÍ  KNOFLÍKY

TELESKOPICKÉ  PRŮVODCE

ANO

ANO

BOČNÍ  LADBY  TROUBY

50  -  250  °C

POČET  FUNKCÍ  A  PEČENÍ

ANO

3D  NUCENÝ  VZDUCH

ANO

PEČICÍ  ROŠT

A

SKLENKA

PERFEKTNĚ  ČISTÝ

VNITŘNÍ  KAPACITA

10

TROJSKLO  VE  DVEŘÍCH

ENERGETICKÁ  TŘÍDA
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