
BSE792320M Vestavná trouba

Parní trouba pro ty nejdelikátnější chutě

Trouba SteamPro disponuje třemi režimy vaření a
pečení – první využívá horký vzduch, druhý páru a
třetí jejich kombinaci. V kombinovaném režimu trouba
automaticky a přesně vypočítá optimální poměr
ohřevu a páry.

SousVide – technologie profesionálů

S technologií SousVide se můžete i v domácích
podmínkách pustit do vakuového vaření. Profesionální
kuchaři o této technologii tvrdí, že s ní lze dosáhnout
těch nejlepších, nejchutnějších a nejšťavnatějších
výsledků, jako v nejlepších restauracích.

Výsledky podle vašich představ díky teplotní
sondě
Součástí trouby je teplotní sonda, která umožňuje v
průběhu přípravy měřit teplotu středu vašeho pokrmu.
Pokaždé tak bez námahy dosáhnete dokonalých
výsledků.

Další benefity
Senzor vlhkosti automaticky použije správné množství páry pro nejchutnější
výsledky

•

Velký LCD displej přehledně zobrazuje přednastavené recepty a s jeho
pomocí tak dosáhnete skvělých kulinářských výsledků

•

Systém tlumeného dovírání zajišťuje plynulé a nehlučné zavírání dvířek•

Specifikace

Vestavná trouba•
Integrovaná parní funkce•
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

•

Dětská bezpečnostní pojistka•
Indikace zbytkového tepla•
Elektronické dotykové ovládání•
Vícejazyčný displej•
Elektronická regulace teploty•
Možnost elektronického nastavení
trouby:

•

Halogenové osvětlení•
Automatické osvětlení na otevření dveří•
Přehledný nákres označení pečících
úrovní uvnitř trouby

•

Tlumené dovírání dvířek•
Snadno omyvatelné dveře•
Zastavení horkovzdušného větráku při
otevření dveří

•

Chladící ventilátor•
 1 smaltovaný koláčový plech na
pečení, 1 hluboký odkapávací pekáč
šedý smalt

•

Technické specifikace

Typ výrobku : Vestavná pečící trouba•
Systém tepelné úpravy : Ventilátor + kruhové topné těleso + pára•
Čištění trouby : Pára•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 590x560x550•
Vnitřní objem (l) : 70•
Rozměry (mm) : 594x595x567•
Max. příkon (W) : 3500•
Požad. jištění (A) : 16•
Napájecí napětí (V) : 230•
Délka kabelu (m) : 1.5•
Barva : Nerez s úpravou proti otiskům prstů•
Třída energetické účinnosti : A+•
Funkce trouby : Spodní ohřev, Pečení chleba, Tradiční pečení,
Rozmrazování, Kynutí těsta, Sušení, Mrazené pokrmy, Vaření v
páře, Gril, Vysoká vlhkost, Nízká vlhkost, Střední vlhkost,
Uchovat teplé, Vlhké horkovzdušné pečení, Pečení pizzy, Ohřev
talířů, Zavařování, Pomalé pečení, Vaření Sous vide, Parní
regenerace, Pravé horkovzdušné pečení, Turbo gril, Příprava
jogurtu

•

Popis výrobku

SteamPro vestavná
trouba; design Frame;
vnitřní objem hrubý /
čistý (l): 73/70;
energetická třída: A+;
čištění: pára; displej a
ovládání: elektronické
dotykové ovládání;
pečicí funkce parní:
vakuové vaření, vaření v
páře (100%), vysoká
vlhkost (75%), střední
vlhkost (50%), nízká
vlhkost (25%); pečicí
funkce standardní: pravý
horký vzduch, pravý
horký vzduch + spodní
ohřev, horní + spodní
ohřev, spodní ohřev +
gril + ventilátor, gril, gril
+ ventilátor, spodní
ohřev, horký vzduch s
párou; pečicí funkce
speciální: regenerace,
pečení chleba, kynutí
těsta, nízkoteplotní
pečení, uchovat teplé,
ohřev talířů, zavařování,
sušení, funkce jogurtu,
rozmrazování; ostatní
funkce: 10 SousVide
receptů (ingredience /
postup), 180
přednastavených
receptů VarioGuide
(hmostnost / teplotní
sonda), 40 SousVide
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