
Rychlejší grilování s perfektními výsledky
Mimořádně výkonný gril zvládne křupavou a zlatavou kůrku v mnohem kratším 
čase než tradiční trouby.Vychutnejte si skvěle ugrilovaná kuřecí křidélka nebo 
rozpečený křehký sýr halloumi.

Intuitivní ovladač ihned splní vaše požadavky
Otočný ovladač vám umožňuje maximální kontrolu nad procesem vaření, 
nastavením času, teploty i funkcí trouby. Aktuální nastavení se pouhým 
dotykem okamžitě zobrazí na barevném LCD displeji.

Vaření s konektivitou pro větší kontrolu v kuchyni.
Funkce konektivity přináší novou úroveň funkčnosti a 
komfortu při vaření. Ovládejte nastavení vaší trouby - 
včetně času a teploty - z vašeho mobilního zařízení. 
Získejte inspiraci pro recepty a tipy pro přípravu. Nebo 
zkontrolujte průběh přípravy vašeho pokrmu z jiné 
místnosti.

Skvělé výsledky vaření v kratším čase
Nastavení rychlého zahřívání či předehřívání trouby je rychlejší až o 40% než 
u tradičních modelů. Věnujte ušetřený čas své rodině a přátelům.  

Kombinace mikrovln a grilu. Rychlá příprava se skvělým výsledkem
Kombinujte sílu grilu, účinnost mikrovlnné trouby a rychlého vaření. Ve 
všestranné troubě zvládnete vše. Zapečené tousty s mozzarelou či sladkou 
krustu na váš Créme Bruléé.  

Skvělé pokrmy za polovinu času
Šťavnaté pečené kuře, zapečené krémové brambory či voňavé dušené hovězí. 
Vše stihnete o polovinu rychleji než v tradiční troubě. Kompaktní trouba 
CombiQuick spojuje přednosti klasického a mikrovlnného ohřevu. Rychlejší 
cesta ke skvělým pokrmům. 

Specifikace a benefity

• Kompaktní vestavná trouba
• Druh trouby: kompaktní multifunkční trouba s integrovanou mikrovlnnou 
funkcí
• Mikrovlnný výkon: 1000 W
• Možnost pečení na 2 úrovních najednou
• Funkce rychlého zahřátí trouby
• Vložené recepty
• Automatické váhové programy
• Teplotní sonda
• Dětská bezpečnostní pojistka
• Elektronické dotykové ovládání 

Vestavná trouba
KMK968000M
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Typ výrobku Vestavná pečící trouba
Systém tepelné úpravy Mikrovlny/Multifunkční
Čištění trouby Hladký smalt
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 450x560x550
Vnitřní objem (l) 43
Rozměry (mm) 455x595x567
Max. příkon (W) 3,0
Požad. jištění (A) 16
Napájecí napětí (V) 230
Délka kabelu (m) 1.5
Barva Nerez
Třída energetické účinnosti Ne

Funkce trouby

Gratinovaná jídla, Spodní ohřev, 
Pečení chleba, Conventional cooking 
+ Microwave, Tradiční pečení, Defrost 

+ Microwave, Kynutí těsta, Sušení, 
Mrazené pokrmy, Grill + Microwave, 

Gril, Uchovat teplé, 
Nízkoteplotní/pomalé pečení, 

Microwave, Microwave Max, Pečení 
pizzy, Ohřev talířů, Zavařování, 

Pomalé pečení, Pravé horkovzdušné 
pečení, True fan cooking + Microwave, 
Turbo gril, Turbo grilling + Microwave, 

Mikrovlnná funkce

Elektronické funkce

90 receptů / automatických programů 
(váha / senzor jídla), nastavení 

hlasitosti minutky, dětský zámek, 
demo program, nastavení jasu disp., 
rychlé předehřátí, ohřátí + udržení 
teploty, tóny kláves, alarmů a chyb, 

aktivace/deaktivace (kromě hlavního 
vypínače), jazyky / textový displej, 

servisní kódy, funkce rychlého 
nastavení, nastavení jazyků, čas, 
rozšíření času, denní čas, Timer

Výbava trouby - rošty 1 bežný rošt chromovaný

Výbava trouby - plechy
1 smaltovaný koláčový plech na 

pečení, 1 odkapávací pekáč šedý 
smalt

Čistá hmotnost (kg) 40.4
EAN kód produktu 7332543682676
Produktové číslo pro partnery KR

Technická specifikace
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