
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.

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.

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.

Chutné pokrmy za polovičný čas s rúrou 
CombiQuick® 
CombiQuick® vám umožňuje pripraviť jedlo dvakrát 
rýchlejšie ako štandardné rúry. Všetko bez narušenia 
príchute. Vďaka kombinácii bežných funkcií rúry s 
vlastnosťami grilu a mikrovlnnej rúry môžete podávať 
chutné jedlá bez ohľadu na to, koľko času máte. 

O polovicu kratší čas varenia
Kompaktná rúra 800 CombiQuick® skráti dobu prípravy vášho obľúbeného 
jedla o polovicu. Kombinuje horúci vzduch, mikrovlnný ohrev a bežné 
multifunkčné programy, aby ste mali uvarené dvakrát rýchlejšie a mohli viac 
času venovať sebe alebo svojej rodine. 

Špecifikácie a benefity

• Kompaktná zabudovateľná rúra
• Rúra s integrovanou mikrovlnkou
• Výkon mikrovlnky: 1000 W
• Funkcie pečenia: spodný ohrev
• Rúra s 2 pečúcimi úrovniami
• Funkcia rýchleho vyhriatia rúry
• Automatický návrh teploty
• Automatické hmotnostné programy
• Pamäť pre často používané nastavenie rúry
• Funkcia bezpečnosť detí
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Typ výrobku Zabudovateľná elektrická rúra
Systém tepelnej úpravy Mikrovlny/multifunkčné
Čistenie rúry Smaltový
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 450x560x550

Vnútorný objem (l) 43
Celkový elektrický príkon (W) 3000
Požadované istenie (A) 16
Napätie (V) 220-240
Facet_CZ_Cord 1.5 m se zakončením
Farba Matná čierna
Energetická trieda No

Funkcie rúry

Gratinované jedlá, Dolný ohrev, 
Pečenie chleba, Conventional cooking 

+ Microwave, Tradičné pečenie, 
Defrost + Microwave, Kysnutie cesta, 

Sušenie, Mrazené pokrmy, Grill + 
Microwave, Gril, Udržiavanie teploty, 

Liquids + Microwave, Microwave, 
Pečenie pizze, Ohrev tanierov, 

Zaváranie, Reheat + Microwave, 
Pomalé pečenie, Teplovzdušné 

pečenie, True fan cooking + 
Microwave, Turbo gril, Turbo grilling + 

Microwave

Technická špecifikácia
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