
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.

Dotykový displej EXCite+ pre profesionálnu výpomoc
Náš dotykový displej EXCite+ prináša zážitok z intuitívneho ovládania a väčšiu 
kontrolu nad rúrou. Vyberte si z ponuky kategórií pokrmov, od mäsa a rýb až 
po dezerty a sladké pokrmy. Zostáva už len vychutnať si vždy dokonale 
pripravené jedlá.

Chutné jedlá jednoducho s možnosťami pripojenia
Zažite skutočnú pomoc pri varení s funkciou 
ConnectedCooking. Na diaľku nastavte a zmeňte čas a 
teplotu rúry. Užívajte si pohodlie ovládania priebehu 
varenia dokonca aj mimo kuchyne.

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.

Spoznajte svojho osobného šéfkuchára – funkciu 
AssistedCooking
Funkcia AssistedCooking je ako mať osobného 
SousVide šéfkuchára. Vyberte jedlo, ktoré idete uvariť, 
a rúra nastaví za vás správny program a čas – s 
rýchlejším predohrevom. Môžete dokonca uložiť 
nastavenia podľa vašej chuti. 

Vaša skratka k správne pripraveným receptom
Horkovzdušná rúra 800 SenseCook s teplotnou sondou zaručí skvelé 
výsledky.Sonda monitoruje teploty vnútri jedál a umožňuje vám nastaviť, ako 
by ste chceli pripraviť jedlo a vypne rúru, keď je jedlo hotové. Teraz môžete 
zakaždým podávať dokonalé kačacie prsia.

Špecifikácie a benefity

• Zabudovateľná rúra
• Multifunkčná rúra s kruhovým vyhrevným telesom
• Funkcie pečenia: ventilátor + svetlo, gril, gril + spodný ohrev, gril + spodný 
ohrev + ventilátor, gril + ventilátor, kruhové teleso + spodný ohrev + ventilátor, 
kruhové teleso + ventilátor, spodný ohrev
• Rúra s 3 pečúcimi úrovniami
• Funkcia rýchleho vyhriatia rúry
• Automatický návrh teploty
• Automatické hmotnostné programy
• Mäsová sonda
• Pamäť pre často používané nastavenie rúry
• Pyrolytické samočistenie
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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 Matná čierna
Energetická trieda A++

Funkcie rúry

Gratinované jedlá, Dolný ohrev, 
Pečenie chleba, Tradičné pečenie, 
Rozmrazovanie, Kysnutie cesta, 
Sušenie, Mrazené pokrmy, Gril, 
Udržiavanie teploty, Vlhký horúci 

vzduch, Pečenie pizze, Ohrev 
tanierov, Zaváranie, Pomalé pečenie, 

Teplovzdušné pečenie, Turbo gril

Technická špecifikácia
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