
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.

Všude rovnoměrně propečené
Horkovzdušný systém uvnitř trouby zajišťuje rovnoměrnou cirkulaci vzduchu. 
Trouba se tak ohřeje rychleji a v celém jejím prostoru dosáhnete stejných 
výsledků pečení. Vaše pokrmy budou vždy dokonale připravené.

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.

Intuitivní vaření s indukční varnou deskou
Díky energeticky úsporné indukční varné desce můžete 
při vaření na tomto sporáku směle improvizovat. Má 
skvělou odezvu, takže okamžitě zvýšíte nebo snížíte 
tepelný výkon podle potřeby.

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: Indukční
• Levá přední varná zóna: Indukční, 2500W/1400W/140mm
• Levá zadní varná zóna: indukční, 3700W/2100W/210mm
• Pravá přední varná zóna: indukční, 2800W/1800W/180mm
• Pravá zadní varná zóna: Indukční, 2500W/1400W/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
• Chladící ventilátor ovládacího panelu
• 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 Indukční
Max. příkon (W) 9918.4
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 2800W/1800W/180mm
Pravá zadní zóna - výkon/průměr 2500W/1400W/140mm
Levá přední zóna - výkon/průměr 2500W/1400W/140mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr 3700W/2100W/210mm

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 7332543748495

Technická specifikace
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