
BSK882320M Vestavná trouba

Maximum chuti díky páře

S troubou SteamBoost vybavenou parními režimy
vytěžíte z pokrmů ještě více chutí. Funguje stejně jako
tradiční trouba, ale k obvyklým funkcím navíc přidává
benefity páry. Příprava jídla díky tomu bude
zábavnější než dřív.

Připravujte pokrmy tak, jak vám nejvíc chutnají

Pečicí sonda, která průběžně měří teplotu ve středu
vašeho pokrmu, vás upozorní, až bude vaše jídlo
hotové. Jaké propečení masa preferujete? Ať už rare,
medium nebo well done, sonda ho za vás vždy ohlídá.

Rovnoměrné propečení v každém soustu

Horký vzduch se díky XL ventilátoru rychleji rozprostře
v prostoru trouby. Díky tomu ušetříte nejen čas, ale i
peníze za energie.

Další benefity
Systém tlumeného dovírání zajišťuje hladké a nehlučné zavírání dveří•

Intuitivní otočný ovladač vám jediným dotekem umožní získat okamžitou
kontrolou nad vaším vařením

•

Ve srovnání se standardními plechy je náš XL plech na pečení o 20 % větší.
Díky tomu s ním v troubě připravíte ještě větší množství výborných pokrmů.

•

Specifikace

Vestavná trouba•
Funkce trouby: Kruhové těleso +
spodní ohřev + ventilátor

•

Barva: nerez s povrchovou úpravou
proti otiskům prstů

•

Možnost pečení na 3 úrovních
najednou

•

Funkce rychlého zahřátí trouby•
Automatická nabídka teplot•
Automatické váhové programy•
Pečicí teplotní sonda•
Paměťové funkce pro často používaná
nastavení

•

Funkce automatického bezpečnostního
vypnutí

•

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

•

Snadno omyvatelné dveře•
Zastavení horkovzdušného větráku při
otevření dveří

•

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

•

1 chromovaný rošt•

Technické specifikace

Vlastnosti : Performance•
Vnitřní objem (l) : 0•
Barva : Nerez ocel a úprava proti otiskům•
Elektronické funkce : 30 jazyků, Výběr přednastavených
programů Assist (váha/teplotní sonda/pára), akustický signál,
automatické vypnutí, nastavení hlasitosti minutky, minutka pro
čištění, přičítání času, odpaření, demo program, ohřívání talířů,
bezpečnostní vypnutí, doporučená teplota, denní čas, nastavení
tvrdosti vody, servisní kódy, čištění párou (2 ckyly), čistění párou
s možností nastavení zpoždění, Odečet času, ukazatel
zbytkového tepla, proplachování, jazyky / textový displej, hlavní
vypínač, paměť 3 dny, minutka, osvětlení trouby zapnout /
vypnout, ukazatel teploty (°C), Výběr rychlého předehřátí,
oblíbené pečící programy, senzor jídla, trvání, elektronická
regulace teploty, zbývající čas, automatické vypnutí senzoru jídla,
senzor jídla - indikace teploty jádra, senzor jídla - návrh pro
pečení, udržování teploty, tóny kláves, tóny kláves, alarmů a
chyb, aktivace/deaktivace (kromě hlavního vypínače), odvápnění,
nastavení jasu disp., dveřní spínač pro světlo

•

Funkce trouby : Kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor•
Výbava trouby - rošty : 1 chromovaný rošt•
Max. příkon (W) : 3500•
Výbava trouby - plechy : 1 smaltovaný koláčový plech na pečení,
1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt

•

Vybavení trouby : nádržka na vodu 950 ml•
Výsuvy ve výbavě : Kolejnice pro rošt Easy Entry, Nerezové•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 594•
Šířka (mm) : 595•
Hloubka (mm) : 567•
Vestavná výška (mm) : 590•
Šířka otvoru pro vestavbu (mm) : 560•
Hloubka otvoru pro vestavbu (mm) : 550•
Čistá hmotnost (kg) : 41•
Energie : Energy supply•

Popis výrobku
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