
EOB6850BOX Vestavná trouba

Stejná flexibilita, jakou vyžadují zaneprázdnění
šéfkuchaři
Tato trouba nabízí stejnou úroveň flexibility, jakou
vyžadují zaneprázdnění šéfkuchaři. Má kapacitu 74
litrů, největší plech široko daleko a až devět poloh pro
rošty.

Rozšiřte si své kuchařské horizonty – využijte
svoji tvořivost
Díky tomuto rozhraní můžete využít vaší tvořivosti.
Dotyková nabídka s popisky a ikonami zahrnuje funkci
nápovědy a 90 přednastavených programů na pečení.
Uložte si až 20 vlastních oblíbených programů.

Využijte každý centimetr vnitřního prostoru – vše
se bude připravovat rovnoměrně
Díky systému ohřevu UltraFan Plus, který se
vyznačuje extra velkým ventilátorem a speciálním
vedením vzduchu, se budou vaše jídla připravovat
rovnoměrně, kamkoliv je v troubě umístíte.

More Benefits :
Dvířka s funkcí tlumeného dovírání se zavírají hladce•

Rychlých a skvělých výsledků dosáhnete s dvouokruhovým grilem•

Removable door and glass panel for easy cleaning•

Features :

Vestavná trouba•
Integrovaná parní funkce•
Funkce trouby: Spodní ohřev, Gril, gril
+ spodní ohřev, světlo, Kruhové těleso
+ spodní ohřev, Kruhové těleso +
ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor
(udržení vlhkosti), Ventilátor s grilem
(infrapečení), Ventilátor s grilem
(infrapečení) + spodní ohřev, Ventilátor
+ kruhové topné těleso (nízká teplota),
Ventilátor+kruhové topné
těleso+spodní ohřev,
Ventilátor+kruhové topné těleso+pára

•

Barva: nerez s povrchovou úpravou
proti otiskům prstů

•

Možnost pečení na 3 úrovních
najednou

•

Funkce rychlého zahřátí trouby•
Automatická nabídka teplot•
Vložené recepty•
Automatické váhové programy•
Paměťové funkce pro často používaná
nastavení

•

Dětská bezpečnostní pojistka•
Funkce automatického bezpečnostního
vypnutí

•

Indikace zbytkového tepla•
Vícejazyčný displej•
Elektronická regulace teploty•
Možnost elektronického nastavení
trouby:

•

Halogenové osvětlení•
Čištění: hladký smalt pro snadné
čištění

•

Technical Specs :

Vlastnosti : Performance•
Vnitřní objem (l) : 74•
Barva : Nerez ocel a úprava proti otiskům•
Elektronické funkce : 20 paměťových programů, 77 receptů/
automatických programů (9 receptů váhových), akustický signál,
dětský zámek, čas vaření během programu, demo program,
trvání, elektronická regulace teploty, konec, rychlé předehřátí,
oblíbené pečící programy, zámek funkcí, ohřátí + udržení teploty,
udržení teploty 65°C, tóny kláves, alarmů a chyb,
aktivace/deaktivace (kromě hlavního vypínače), jazyky / textový
displej, denní paměť týden zpětně, minutka, osvětlení trouby
zapnout / vypnout, ukazatel teploty, Odečítání času, indikace
zbytkového tepla, použití zbytkového tepla, ukazuje běžící čas,
bezpečnostní vypnutí, servisní kódy, funkce rychlého nastavení,
pára, Vypnutí denního času při vypnuté troubě, doporučená
teplota, rozšíření času, denní čas, odečítací a přičítací časovač

•

Funkce trouby : Spodní ohřev, Gril, gril + spodní ohřev, světlo,
Kruhové těleso + spodní ohřev, Kruhové těleso + ventilátor,
Kruhové těleso + ventilátor (udržení vlhkosti), Ventilátor s grilem
(infrapečení), Ventilátor s grilem (infrapečení) + spodní ohřev,
Ventilátor + kruhové topné těleso (nízká teplota),
Ventilátor+kruhové topné těleso+spodní ohřev,
Ventilátor+kruhové topné těleso+pára

•

Výbava sporáku - rošty : 1 bežný rošt chromovaný•
Max. příkon (W) : 3380•
Výbava sporáku - plechy : 1 smaltovaný koláčový plech na
pečení, 1 odkapávací pekáč šedý smalt

•

Výsuvy ve výbavě : Kolejnice pro rošt Easy Entry•
Otočný rožeň : Ne•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 594•
Šířka (mm) : 594•
Hloubka (mm) : 568•
Vestavná výška (mm) : 600•

Product Description :
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