
Viacúrovňové pečenie
Vychutnajte si viacúrovňové pečenie. Ventilátor v zadnej stene sa postará o 
rovnomerné rozloženie teploty v celej rúre. Môžete teda piecť bez obáv až na 
3 úrovniach naraz. Funkcia rýchleho zohrievania zaistí, aby bola rúra správne 
rozohriata, keď ju budete potrebovať.

Rýchle, efektívne a rovnomerné pečenie
Náš inovatívny systém rozháňa horúci vzduch rovnomerne po celej rúre. 
Vnútro rúry sa tak zohreje rýchlejšie, čím sa šetrí čas aj elektrická energia. 
Okrem toho jedlo v rúre už netreba obracať.

Katalytické čistenie na jednoduchú údržbu rúry
Vďaka technológii katalytického čistenia sa už 
nemusíte zaoberať nánosmi mastnoty a zvyškov. Táto 
samočistiaca funkcia sa automaticky spustí, keď teplota 
v rúre dosiahne 250 °C. Užívajte si komfortne 
jednoduché čistenie rúry.

Presné nastavenia s naším časovačom s LED 
displejom
S naším časovačom s LED displejom je jednoduché 
zachovať si prehľad o svojich pokrmoch. Umožňuje 
nastaviť presné časy pečenia a monitorovať pokrmy 
počas pečenia. Poskytuje vám ovládanie rúry bez 
námahy. Takže sa môžete sústrediť na svoju kulinársku 
kreativitu.

Funkcia SteamBake na chutné pečenie
S funkciou SteamBake napečiete doma rovnako ako v 
pekárni. Vlhkosť podporuje lepšie kysnutie cesta, aby 
bolo vláčnejšie, a suché teplo zase vykúzli zlatistú 
kôrku. Doprajte si skvelé koláče a pečivo napečené 
doma.  

SteamBake – vaša domáca pekáreň
Technológia SteamBake pridá na začiatku pečenia k horúcemu vzduchu aj 
paru, ktorá sa postará o chrumkavú kôrku a vláčnu striedku. Cesto vplyvom 
pary krásne dokysne a bude ešte nadýchanejšie.

Špecifikácie a benefity

• Zabudovateľná rúra
• Multifunkčná rúra s kruhovým vyhrevným telesom
• Funkcie pečenia: spodný ohrev, ventilátor + svetlo, gril + spodný ohrev + 
ventilátor, gril + ventilátor, gril + vrchný ohrev, Grill + top + fan, osvetlenie, 
Ring + fan + evaporator, vrchný a spodný ohrev
• Rúra s 3 pečúcimi úrovniami
• Zasunovacie ovládacie prvky
• Prehľad funkcií rúry: akustický signál, trvanie, ukončenie programu, minútka, 
čas
• Halogénové osvetlenie rúry
• Katalytický vždyčistý povrch rúry
• Ľahko čistiteľné dvierka rúry
• Chladiaci ventilátor
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Typ výrobku Zabudovateľná elektrická rúra
Systém tepelnej úpravy Ventilátor + kruhové ohrevné teleso
Čištění rúry katalytický
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 600x560x550

Vnútorný objem (l) 72
Celkový elektrický príkon (W) 2990
Požadované istenie (A) 16
Napätie (V) 220-240
Facet_CZ_Cord 1.6 m se zakončením
Farba Nerezová oceľ
Energetická trieda A

Funkcie rúry

Dolný ohrev, Tradičné pečenie, 
Rozmrazovanie, Rýchly gril, Svetlo, 
Vlhký horúci vzduch, Pečenie pizze, 
Teplovzdušné pečenie PLUS, Turbo 

gril

Elektronické funkcie akustický signál, trvanie, ukončenie 
programu, minútka, čas

Hlučnosť (db(A)) 43
Prívodný kábel 1.6 m se zakončením
Plocha nejväčšieho plechu (cm2) 1424
Vybavenie rúry - rošty 1 drôtená vysoká chrómovaná mriežka

Vybavenie rúry - plechy
1 smaltovaný plech na pečenie, 1 

plech na zachytávanie mastnoty šedý 
smalt

Čistá hmotnosť (kg) 32

Čiarový kód EAN 7332543662616
Odporúčaná predajná cena 399.00

Technická špecifikácia
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