
EOC6851DAX Vestavná trouba

Získejte chuť jak v restauraci – bez náročné práce
šéfkuchaře
Díky kombinaci horkovzdušného vaření a vaření v
páře můžete hosty potěšit chutným a zdravým jídlem
– uvnitř šťavnatým, na povrchu nádherně křupavým.

Rozšiřte si své kuchařské horizonty, využijte svoji
tvořivost při vaření v páře
Rozšiřte si své kuchařské obzory pomocí této
dotykové nabídky s popisky a ikonami. Zahrnuje
funkci nápovědy a 100 přednastavených programů na
pečení. Navíc si můžete uložit 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.

Další benefity
Samočisticí pyrolytická trouba nabízí skutečnou čistotu pouhým dotykem
tlačítka

•

Rychlých a skvělých výsledků dosáhnete s dvouokruhovým grilem•

Dvířka s funkcí tlumeného dovírání se zavírají hladce•

Specifikace

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•
Teplotní sonda•
Paměťové funkce pro často používaná
nastavení

•

Pyrolytické čistění trouby•
Připomínka čištění•
Dětská bezpečnostní pojistka•
Funkce automatického bezpečnostního
vypnutí

•

Indikace zbytkového tepla•
Vícejazyčný displej•
Elektronická regulace teploty•

Technické specifikace

Typ výrobku : Vestavná pečící trouba•
Systém tepelné úpravy : Integrovaný parní•
Čištění trouby : Pyrolýza•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 600x560x550•
Vnitřní objem (l) : 72•
Rozměry (mm) : 594x594x568•
Max. příkon (W) : 3380•
Požad. jištění (A) : 16•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Délka kabelu (m) : 1.6•
Barva : Nerez s úpravou proti otiskům prstů•
Třída energetické účinnosti : A+•
Funkce trouby : Spodní ohřev, Pečení chleba,
Zapékání/Gratinování, Tradiční pečení, Rozmrazování, Kynutí
těsta, Sušení, EKO pečení masa, Rychlý gril, Volitelné rychlé
zahřátí, Mrazené pokrmy, Gril, Uchovat teplé,
Nízkoteplotní/pomalé pečení, Vlhké horkovzdušné pečení,
Pečení pizzy, Ohřev talířů, Zavařování, Horkovzdušné pečení s
párou, Parní přihřívání, Pravé horkovzdušné pečení, Turbo gril

•

Popis výrobku
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