
Zavařujte jednoduše s párou
Zachovejte ve svých pokrmech veškeré živiny díky páře a zavařujte ovoce a 
zeleninu, které si pak budete moci vychutnat po celý rok.

Sušte ovoce, zeleninu i houby
Pomocí sušicí funkce s nízkou teplotou od 50 °C do 100 °C zachováte 
strukturu a maximální chuť ovoce, zeleniny nebo hub. Lahodné a výživné.

Nejkřupavější kůrka s PlusSteam
Tento sporák je spolu s veškerými standardními 
funkcemi vybaven také funkcí PlusSteam, která s 
dávkou páry zajistí bohatší a lesklejší barvu, křupavější 
kůrku a měkkou a chutnou texturu vašeho domácího 
pečiva.

Efektivní příprava jídla
Čas i energie jsou vzácné. Proto je tento sporák 
vybaven rychlými varnými zónami, které šetří obojí. 

Křupavé, zdravější jídlo s AirFry
Užívejte si křupavých hranolků nebo chutné zeleniny s 
menším množstvím oleje díky speciální funkci a plechu 
AirFry. Perforovaný plech umožňuje horkému vzduchu 
uvnitř trouby neomezeně cirkulovat a tím se vaše jídlo 
připravuje ze všech stran. Křupavá dokonalost, 
pokaždé. 

AirFry – zdravý způsob, jak si užít chuť smažených pokrmů
Užijte si všech výhod fritézy, aniž byste potřebovali další spotřebič. Funkce 
AirFry je zabudována do trouby a navržena tak, aby pracovala v dokonalé 
harmonii s plechem AirFry. Pro křupavější zeleninu a hranolky, bez zbytečného 
oleje.

Specifikace a benefity

• Typ varné desky: Sklokeramický
• Levá přední varná zóna: dvojokruhová, Hilight s rychlým zahříváním, 1700W
(1700W/700W)/180mm/120mm
• Levá zadní varná zóna: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/140mm
• Pravá přední varná zóna: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/140mm
• Pravá zadní varná zóna: dvojokruhová oválná, Hilight s rychlým zahříváním, 
2000W(1100W/900W)/250x140mm/140mm
• Typ trouby: Elektrická
• Funkce trouby: Spodní ohřev, Ventilátor, Ventilátor + horní ohřev, Fan + top + 
bottom (100°C), Gril + horní ohřev, Gril + horní ohřev + ventilátor, světlo, 
Kruhové těleso + SteamBake + ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor, Horní + 
spodní ohřev, Horní + spodní ohřev + ventilátor
• Ovládání pro 4 zóny
• Čištění trouby: Katalytický povrch
• Teleskopické výjezdy
• Jednoduše čistitelné dveře
• Odvod par v zadní části sporáku
• Zásuvka pro skladování plechů
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 858 x 500 x 600
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Systém tepelné úpravy Ventilátor + kruhové topné těleso
Rozměry (mm) 858x500x600
Třída energetické účinnosti A
Typ ohřevu Sklokeramický
Max. příkon (W) 8605.4
Barva Nerez
Napájecí napětí (V) 230
Čištění trouby Katalytický povrch
Požad. jištění (A) 3x16
Plocha největšího plechu (cm²) 1164
Vnitřní objem (l) 58
Spotřeba energie se standardním 
zatížením (kWh/cyklus) 0.84

Spotřeba energie se standardním 
zatížením, režim s ventilátorem 
(kWh/cyklus)

0.75

Instalace Volně stojící

Funkce trouby

Spodní ohřev, Ventilátor, Ventilátor + 
horní ohřev, Fan + top + bottom 

(100°C), Gril + horní ohřev, Gril + 
horní ohřev + ventilátor, světlo, 
Kruhové těleso + SteamBake + 

ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor, 
Horní + spodní ohřev, Horní + spodní 

ohřev + ventilátor

Gril elektrický pevně ukotvený
Pravá přední zóna - výkon/průměr 1200W/140mm

Pravá zadní zóna - výkon/průměr 2000W
(1100W/900W)/250x140mm/140mm

Levá přední zóna - výkon/průměr 1700W(1700W/700W)/180mm/120mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr 1200W/140mm

Výbava trouby - plechy
1 AirFry tray, 1 smaltovaný plech na 
pečení koláčů, 1 černý smaltovaný 

plech na zachytávání mastnoty
Výbava trouby - rošty 1 chromovaný otočný rošt
Výsuvy ve výbavě Kolejnice pro rošt
EAN kód produktu 7332543748679

Technická specifikace

Sklokeramický sporák s parní funkcí SteamBake
EKC54972OX


