
EOC5751FAX Vestavná trouba

Profesionální čistota bez drhnutí

Díky této samočisticí pyrolytické troubě dosáhnete
skutečné čistoty jediným dotykem – promění zbytky
jídel na prach, který lze setřít. Dokonce vás upozorní,
když je zapotřebí ji vyčistit.

Zkoušejte nové techniky, zkoušejte nové recepty

Tento dotykový displej přenáší všechny funkce, které potřebujete, přímo pod
vaše prsty - tlačítko "MyFavourite", 9 přednastavených programů na vaření,
funkce rychlého ohřevu a 14 ohřevných módů.

Využijte každý centimetr vnitřního prostoru – vše
se bude připravovat rovnoměrně
Díky systému ohřevu UltraFan Plus, který se
vyznačuje extra velkým ventilátorem a speciálním
vedením vzduchu, se budou vaše jídla připravovat
rovnoměrně, kamkoliv je v troubě umístíte.

Další benefity
Funkce pro účinnou úsporu energie•

Vícevrstvá skleněná dvířka odrážející teplo – bezpečná na dotyk•

Pečicí sonda s funkcí automatického vypnutí. Ukončí přípravu jídla při
dosažení nastavené teploty uvnitř pokrmu.

•

Specifikace

Vestavná trouba•
Topné kruhové těleso, podporující
multifunkci trouby

•

Funkce trouby: Spodní ohřev, Gril, gril
+ spodní ohřev, Kruhové těleso +
ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor
(udržení vlhkosti), Ventilátor s grilem
(infrapečení), Ventilátor + kruhové
topné těleso (nízká teplota),
Ventilátor+kruhové topné
těleso+spodní ohřev

•

Barva: nerez s povrchovou úpravou
proti otiskům prstů

•

Možnost pečení na 3 úrovních
najednou

•

Funkce rychlého zahřátí trouby•
Automatická nabídka teplot•
Automatické váhové programy•
Teplotní sonda•
Pyrolytické čistění trouby•
Připomínka čištění•
Dětská bezpečnostní pojistka•
Indikace zbytkového tepla•
Elektronická regulace teploty•
Možnost elektronického nastavení
trouby:

•

Halogenové osvětlení•
Automatické osvětlení na otevření dveří•
Snadno omyvatelné dveře•
Zastavení horkovzdušného větráku při
otevření dveří

•

Technické specifikace

Typ výrobku : Vestavná pečící trouba•
Systém tepelné úpravy : Ventilátor + kruhové topné těleso•
Čištění trouby : Pyrolýza•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 590x560x550•
Vnitřní objem (l) : 71•
Rozměry (mm) : 594x594x567•
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, Tradiční pečení, Rozmrazování,
EKO pečení masa, Rychlý gril, Volitelné rychlé zahřátí, Gril,
Uchovat teplé, Nízkoteplotní/pomalé pečení, Vlhké horkovzdušné
pečení, Pečení pizzy, Pravé horkovzdušné pečení, Turbo gril

•

Elektronické funkce : odečítací a přičítací časovač, denní čas,
doporučená teplota, připomínka pro pyrolýzu, indikace zámku
dveří, senzor jídla - indikace teploty jádra, ukazatel teploty,
osvětlení trouby zapnout / vypnout, konec, pyrolýza se
zpožděním, udržení teploty 65°C, automatické vypnutí (jen
trouby), použití zbytkového tepla, senzor jídla, automatické
vypnutí senzoru jídla, oblíbené pečící programy, indikace
zbytkového tepla, čas vaření během programu, elektronická
regulace teploty, zámek funkcí, akustický signál, 9 automatických
programů (váha / senzor jídla), minutka, ukazuje běžící čas,
servisní kódy, Vypnutí denního času při vypnuté troubě, Výběr
rychlého předehřátí, dětský zámek, senzor jídla - návrh pro
pečení, trvání, 3 pyrolytické cykly, demo program

•

Hlučnost (dB) : 48•
Plocha největšího plechu (cm²) : 1424•
Výbava trouby - rošty : 1 bežný rošt chromovaný•
Výbava trouby - plechy : 1 smaltovaný koláčový plech na pečení,
1 odkapávací pekáč šedý smalt

•

Popis výrobku
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