
KOAAS31WX Vestavná trouba

Se SteamPro uvaříte jako v restauraci

Trouba 900 SteamPro s funkcí Steamify® vám
umožní vařit, péct, grilovat nebo připravovat jídlo v
páře či ve vakuu a pokaždé s profesionálním
výsledkem. Stačí jen nastavit teplotu a funkce
Steamify® sama zvolí ten správní stupeň páry za vás.

Steamify® - váš průvodce parními programy

Naše funkce Steamify® ještě více usnadňuje přípravu
chutných pokrmů. Zadejte teplotu, jakou chcete pro
přípravu jídla použít, a trouba podle ní automaticky
nastaví pární stupeň. Díky správnému množství páry
bude váš pokrm zdravější a chutnější.

Naučte se vařit metodou sous-vide

Při vaření metodou sous-vide neboli ve vakuu je velice
důležité udržet konstantní teplotu po celou dobu. Naše
technologie jsou natolik precizní, že s nimi tento
náročný způsob přípravy jídla zvládnete i doma ve své
kuchyni. Ve vakuu vynikne plná chuť a živiny

Další benefity
Stačí vybrat recept a aplikace sama zajistí nastavení trouby.•

Naše teplotní sonda měří spolehlivě teplotu uvnitř potravin.•

Barevný dotykový displej s intuitivním průvodcem vaření.•

Specifikace

Vestavná trouba•
Funkce trouby: Kruhové těleso +
ventilátor

•

Možnost pečení na 3 úrovních
najednou

•

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

•

Připomínka čištění•
Dětská bezpečnostní pojistka•
Funkce automatického bezpečnostního
vypnutí

•

Indikace zbytkového tepla•
Vícejazyčný displej•
Elektronická regulace teploty•
Možnost elektronického nastavení
trouby:

•

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

•

Chladící ventilátor•
 1 smaltovaný koláčový plech na
pečení, 1 odkapávací pekáč šedý
smalt, 1 sada s děrovaným pekáčem

•

2 bežné rošty nerezová ocel•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 594
x 595 x 567

•

Technické specifikace

Vnitřní objem (l) : 70•
Barva : Nerez•
Elektronické funkce : proplachování, Service info, 30 jazyků,
akustický signál, nastavení hlasitosti minutky, Check Result/Time
extension (Finish Assist by remaining 10% duration), App control,
automatické vypnutí, senzor jídla - indikace teploty jádra, Food
sensor time estimation, Info button &short function description,
udržení teploty 65°C, tóny kláves, alarmů a chyb,
aktivace/deaktivace (kromě hlavního vypínače), jazyky / textový
displej, hlavní vypínač, Memory day time 3 days, minutka, Oven
light on/off selectable (menu + direct access button), Over the air
update (OTA), ukazatel teploty (°C), ukazatel zbytkového tepla,
použití zbytkového tepla, 260 variety of pre-set cooking
programmes "Assist" (weight/food sensor/Steam/SousVide),
funkce rychlého nastavení, Steam cleaning (2 cycles: steam
cleaning. steam cleaning plus), Vypnutí denního času při vypnuté
troubě, doporučená teplota, denní čas, nastavení tvrdosti vody,
Child lock (in off mode), minutka pro čištění, Clock style in
standby (2 versions), Connectivity, Cooking with Duration,
Cooking with End Time and Duration, odpaření, demo program,
odvápnění, nastavení jasu disp., Display Full colour TFT touch
175x35mm, Drying function after cavity steaming, elektronická
regulace teploty, Výběr rychlého předehřátí, senzor jídla,
automatické vypnutí senzoru jídla

•

Funkce trouby : Kruhové těleso + ventilátor•
Výbava trouby - rošty : 2 bežné rošty nerezová ocel•
Max. příkon (W) : 3500•
Výbava trouby - plechy : 1 smaltovaný koláčový plech na pečení,
1 odkapávací pekáč šedý smalt, 1 sada s děrovaným pekáčem

•

Vybavení trouby : senzor vlhkosti, nádržka na vodu 950 ml•
Výsuvy ve výbavě : Kolejnice pro rošt Easy Entry, Nerezové•
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•

Popis výrobku
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