
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.

Ušetrite čas s funkciou rýchleho ohrevu
Naša funkcia rýchleho ohrevu sa postará o to, aby rúra bola pripravená vtedy, 
keď ste pripravení aj vy. S kratším časom predohrevu v porovnaní s tradičným 
ohrevom môžete premeniť voľné chvíle na zapamätateľnejšie pokrmy.

Úplná viditeľnosť s naším LCD displejom
S naším LCD displejom máte čas, režim a teplotu 
pečenia na dosah ruky. Poskytuje prístup k vopred 
naprogramovaným receptom, takže vaša rúra urobí tú 
ťažkú prácu za vás. Vyberte si pokrm a vaša rúra sa 
automaticky prispôsobí, aby ste vytvorili dokonalý 
pokrm.

Pyrolytické čistenie pre trvalý lesk
S pyrolytickým čistením zostane rúra ako nová bez 
namáhavého drhnutia. Táto praktická samočistiaca 
funkcia spáli všetku mastnotu a ostatné zvyšky pri 
vysokej teplote na jemný popol, ktorý potom stačí 
zotrieť vlhkou handričkou.

Precízne pečenie s našou teplotnou sondou
Vďaka našej teplotnej sonde môžete zakaždým 
dosiahnuť dokonalé výsledky. Umožňuje vám 
monitorovať proces pečenia meraním teploty vnútri 
jedla. Dokonca vám oznámi, keď bude jedlo upečené 
na požadovanú teplotu a zastaví pečenie.

Vaša skratka k správne pripraveným receptom
Horkovzdušná rúra 700 SenseCook® s teplotnou sondou umožňuje podrobne 
monitorovať teplotu vnútri jedla a sama vypne, keď dosiahne správnu teplotu 
vnútri jedla. Spoznajte skratku k jemnému steaku a chutným lazaniam. S nami 
dosiahnite chutné výsledky.

Špecifikácie a benefity

• Zabudovateľná rúra
• Multifunkčná rúra s kruhovým vyhrevným telesom
• Funkcie pečenia: spodný ohrev, gril, Grill (40) + bottom, gril + spodný ohrev, 
gril + ventilátor, Ring (40) + fan (30°C fix), kruhové teleso + spodný ohrev + 
ventilátor, kruhové teleso + ventilátor, kruhové teleso + ventilátor (kontrola 
vlhkosti), kruhové teleso + ventilátor
• Rúra s 3 pečúcimi úrovniami
• Funkcia rýchleho vyhriatia rúry
• Automatický návrh teploty
• Automatické hmotnostné programy
• Mäsová sonda
• Pyrolytické samočistenie
• Funkcia bezpečnosť detí
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Typ výrobku Zabudovateľná elektrická rúra
Systém tepelnej úpravy Ventilátor + kruhové ohrevné teleso
Čištění rúry pyrolitický
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 590x560x550

Vnútorný objem (l) 71
Celkový elektrický príkon (W) 3500
Požadované istenie (A) 16
Napätie (V) 230
Facet_CZ_Cord 1.5 m se zakončením
Farba Čierna
Energetická trieda A+

Funkcie rúry

Dolný ohrev, Tradičné pečenie, 
Rozmrazovanie, Rýchly gril, Gril, 
Udržiavanie teploty, Vlhký horúci 
vzduch, Pečenie pizze, Pomalé 
pečenie, Teplovzdušné pečenie, 

Turbo gril

Elektronické funkcie

rýchle predohriatie s výberom 
možností, obľúbený program, senzor 

pokrmu, 3 pyrolytické cykly, 9 
automatických programov (senzor 
hmotnosti / pokrmu), ukazovateľ 
teploty senzoru pokrmu, minútka 
(odpočet, prípočet), odporučaná 

teplota, ukazovateľ skutočnej teploty, 
pyrolýza - upomienka, ukončenie 
programu, elektronická regulácia 
teploty, akustický signál, využitie 

zvyškového tepla, vypnutie času dňa v 
stave vypnutia, pyrolýza s posunutým 
štartom, automatické vypnutie senzoru 

pokrmu, osvetlenie rúry zap. / vyp., 
trvanie, indikácia otvorených dverí, 
denný čas, servisné kódy, minútka, 

udržiavanie teploty 65°C rozšírené o 
pečenie pri nízkej teplote a nastavenie 
senzoru pokrmu, demo program, čas 

varenia zobrazený s programom, 
indikácia zvyškového tepla, čas 
programu, zámok funkcií, odhad 

senzoru pokrmu, automatické vypnutie 
len rúry, detský zámok

Hlučnosť (db(A)) 47
Prívodný kábel 1.5 m se zakončením
Plocha nejväčšieho plechu (cm2) 1424
Vybavenie rúry - rošty 1 drôtená chrómovaná mriežka

Vybavenie rúry - plechy
1 smaltovaný plech na pečenie, 1 

plech na zachytávanie mastnoty šedý 
smalt

Čistá hmotnosť (kg) 36
Čiarový kód EAN 7332543660858

Technická špecifikácia
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