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NOVINKA
Vestavná kompaktní parní trouba

HomeMade tvar trouby

SousVide

Automatické programy

MultiFlow 360

Pečení na více úrovních

Krok za krokem

SilverMatte

AquaClean

GentleClose

Sušení

Jogurt

PureSteam

Řada Superior

Energetická třída: A+

Barva: Nerez

Barva rukojeti: Barva nerezové oceli

Materiál/barva čelního panelu: Nerezová ocel a sklo

Kompaktní parní trouba - 50 l Extra velká využitelná pečící plocha

Objem trouby: 50 l

Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s plochým povrchem

HomeMADE® vytvořené podle tradiční pece na dřevo

PerfectGrill dvojité topné těleso pro rovnoměrnou křupavou kůrku

Elektronické ovládání

Tvar knoflíků ovládání: Ergonomické knoflíky

ProCook programovací modul s přednastavenými programy a funkcemi

Způsoby ohřevu:

STEPBake krokové pečení

Sušení

SlowBake (pomalé pečení)

Jogurt

Auto program - automatické přednastavené programy

GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby

PureSteam - vaření v čisté páře bez kapek vody

MultiSteam 360˚ - rovnoměrná distribuce páry

Multiflow 360˚ rovnoměrná cirkulace vzduchu umožňuje pečení až na 5
plechách současně

Automatický program odvápnění

Režim Sabat

SousVide

OpenView velký průzor dveří

Pečení na více plechách současně

Hluboký smaltovaný pečící plech

Perforovaný parní pekáč

1 hluboký smaltovaný plech

1 mělký smaltovaný plech

Rošt trouby

Termo sonda pro pečení masa - zobrazuje teplotu uvnitř pokrmu a vypne
troubu po dosažení nastavené teploty

Plně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni

Nádoba na vodu: 1,3 l

Termoelektrická pojistka

Dynamické chlazení trouby DC+

Ultra Cool Door - trojité zasklení trouby s dvěma reflexními vrstvami

AquaClean funkce

SilverMatte mimořádně odolný smalt v troubě

TouchFree inox úprava proti otiskům prstů

Spotřeba energie: 0,62 kWh (nucená konvekce vzduchu), 0,82 kWh
(konvenční tepelná funkce)

Výkon grilu: 2.200 w

https://www.gorenje.cz/product/730133
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MultiSteam 360°

Odvápňování

Zdravé ohřívání

DC+ Systém

UltraCoolDoor

SuperSize

PerfectGrill dvojité grilovací těleso

Termosonda

TouchFree povrch

Rychlý předehřev

SlowBake

Příkon - el.: 2,9 kW

Rozměry (šxvxh): 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

Rozměry zabaleného spotřebiče (šxvxh): 63,5 × 54,1 × 68 cm

Rozměry k zabudování (šxvxh): 56 × 45 × 55 cm

Netto hmotnost: 35 kg

Brutto hmotnost: 39,3 kg

Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu: 1 W

Příkon: 2.900 w

Art.nb.: 730133

EAN kód: 3838782093623
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