
Grilujte dozlatova
Skvěle ugrilovaná kuřecí křidélka nebo rozpečený křehký sýr halloumi. V 
našich pečicích troubách s integrovaným grilem připravíte rychle obojí.

Rychlé a efektivní. Rovnoměrné pečení
S naším inovativním systémem proudí horký vzduch po celé troubě 
rovnoměrně. Vaši troubu tak ohřívá rychleji a šetří váš čas a energii. Již nikdy 
nemusíte jídlo v troubě obracet.

Katalytické čištění pro snadnou údržbu vaší trouby
Díky naší technologii katalytického čištění můžete říci 
sbohem nánosům mastnoty a zbytků. Tato samočisticí 
technologie se automaticky spustí, když teplota v 
troubě dosáhne 250 °C. Čištění vaší trouby je nyní 
snadné.

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.

Víceúrovňové pečení
Vychutnejte si víceúrovňové pečení. Tepelný ventilátor 
distribuje teplotu rovnoměrně uvnitř celé trouby. Můžete 
tedy péct bez obav až na 3 úrovních najednou. Navíc 
funkce rychlého zahřátí zajišťuje, že je trouba 
rozpálená přesně ve chvíli, kdy potřebujete.

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 během pečení. 

Specifikace a benefity

• Vestavná trouba
• Topné kruhové těleso, podporující multifunkci trouby
• Funkce trouby: Spodní ohřev, Gril, Gril + horní ohřev + ventilátor, světlo, 
Kruhové těleso + ventilátor, Horní + spodní ohřev, Ventilátor s grilem 
(infrapečení), Ventilátor s grilem (infrapečení) + spodní ohřev, vrchní ohřev + 
gril
• Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
• Možnost pečení na 3 úrovních najednou
• Zasunovací ovladače
• Možnost elektronického nastavení trouby: 
• Halogenové osvětlení
• Čištění: katalytické
• Snadno omyvatelné dveře

Vestavná trouba Surround Cook
KOF3C70X
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Typ výrobku Vestavná pečící trouba
Systém tepelné úpravy Ventilátor + kruhové topné těleso
Čištění trouby Katalytický povrch
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 600x560x550
Vnitřní objem (l) 72
Rozměry (mm) 594x594x568
Max. příkon (W) 2790
Napájecí napětí (V) 230
Délka kabelu (m) 1.6
Barva Nerez s úpravou proti otiskům prstů
Třída energetické účinnosti A

Funkce trouby

Spodní ohřev, Tradiční pečení, Rychlý 
gril, Gril, Světlo, Vlhké horkovzdušné 

pečení, Pečení pizzy, Pravé 
horkovzdušné pečení, Turbo gril

Elektronické funkce akustický signál, trvání, minutka, čas
Hlučnost (dB) 53
Plocha největšího plechu (cm²) 1424
Výbava trouby - rošty 1 bežný rošt chromovaný vysoký

Výbava trouby - plechy
1 smaltovaný koláčový plech na 

pečení, 1 odkapávací pekáč šedý 
smalt

Hmotnost (kg) 28.8
EAN kód produktu 7332543717507
Produktové číslo pro partnery KR Open

Technická specifikace

Vestavná trouba Surround Cook
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