
EZB3411AOX Vestavná trouba

Vaše pokrmy budou rovnoměrně propečené a
lahodné
S troubou 600 SurroundCook® bude vše rovnoměrně
propečeno, od kuřecí pečínky s křupavou kůrkou po
nadýchané pusinky. Konstantní teplotu uvnitř celé
trouby zajišťuje ventilátor, který rozhání teplý vzduch
do všech koutů. Proto už nemusíte otáčet plechy

Perfektní propečení v každé úrovni

Díky dodatečnému kruhovému topnému tělesu
můžete péct až ve dvou úrovních najednou a vše
bude rovnoměrně propečené. Oceníte nejen u
vánočního cukroví, ale i při přípravě pohoštění na
různé oslavy a rodinné sešlosti.

Přesné nastavení s naším LED časovačem

S naším LED časovačem máte pečení vašich pokrmů
pod kontrolou. Můžete snadno nastavit přesné časy
pečení a trouba se postará o vše ostatní. Můžete se
tedy oddat vaší kulinářské kreativitě.

Další benefity
Rychlé a efektivní. Rovnoměrné pečení•

Náš gril připraví potraviny dokonale dokřupava, pokaždé.•

Specifikace

Vestavná trouba•
Topné kruhové těleso, podporující
multifunkci trouby

•

Funkce trouby: Spodní ohřev,
Ventilátor + světlo, Gril, Gril + horní
ohřev, Gril + horní ohřev + ventilátor,
světlo, Kruhové těleso + ventilátor,
Horní + spodní ohřev

•

Barva: nerez s povrchovou úpravou
proti otiskům prstů

•

Možnost pečení na 2 úrovních
najednou

•

Zasunovací ovladače•
Možnost elektronického nastavení
trouby:

•

Čištění: hladký smalt pro snadné
čištění

•

Snadno omyvatelné dveře•
Chladící ventilátor•
 1 hluboký odkapávací pekáč šedý
smalt

•

1 bežný rošt chromovaný•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 590
x 594 x 560

•

Vestavné rozměry (mm): 593 x 560 x
550

•

Technické specifikace

Typ výrobku : Vestavná pečící trouba•
Systém tepelné úpravy : Ventilátor + kruhové topné těleso•
Materiál vnitřku trouby : Hladký smalt•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 593x560x550•
Vnitřní objem (l) : 57•
Rozměry (mm) : 590x594x560•
Max. příkon (W) : 2500•
Požad. jištění (A) : 13•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Délka kabelu (m) : 1.1•
Barva : Nerezová ocel s protiotiskovou úpravou•
Třída energetické účinnosti : A•
Funkce trouby : Spodní ohřev, Tradiční pečení, Rozmrazování,
Rychlý gril, Gril, Vlhké horkovzdušné pečení, Pravé
horkovzdušné pečení

•

Elektronické funkce : minutka, čas, akustický signál, trvání, konec•
Hlučnost (dB) : 52•
Plocha největšího plechu (cm²) : 1130•
Výbava trouby - rošty : 1 bežný rošt chromovaný•
Výbava trouby - plechy : 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt•
Čistá hmotnost (kg) : 27.8•
EAN kód produktu : 7332543631247•
Produktové číslo pro partnery : ER Open•

Popis výrobku
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