
Ochraňte živiny párou
Ochraňte a zachovejte živiny v pokrmu díky výhodám přípravy v páře.

Rychlý ohřev, snadné čištění
Tato keramická varná deska má velmi rychlý ohřev, čímž zajišťuje plný výkon 
přesně tam, kde je zapotřebí. Navíc lze sklokeramický povrch této varné desky 
bleskově vyčistit!

Zachovejte texturu i chuť
V této troubě můžete sušit ovoce a zeleninu. Pomocí 
sušicí funkce můžete péci při teplotě mezi 50 °C a 100 
°C, což představuje účinný způsob, jak dosáhnout 
jedinečné chuti a měkké struktury sušených pochoutek 
a zároveň v nich uchovat všechny živiny.

Přidejte páru pro nejkřupavější výsledky
Kromě všech standardních funkcí je tento sporák 
vybaven funkcí SteamBake, která přidá na začátku 
procesu pečení páru. Pečení v páře uchová těsto na 
povrchu vlhké, čímž se vytvoří zlatavá a chutná kůrka, 
zatímco jeho střed zůstává měkký a vláčný. Můžete tak 
péci křupavý a chutný chléb, muffiny nebo koláče.

Specifikace a benefity

• Typ varné desky: Sklokeramický
• Typ víka: 
• Levá přední varná zóna: dvojokruhová, Hilight s rychlým zahříváním, 1700W
(1700W/700W)/180mm/120mm
• Levá zadní varná zóna: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/140mm
• Pravá přední varná zóna: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/140mm
• Pravá zadní varná zóna: dvojokruhová oválná, Hilight s rychlým zahříváním, 
2000W(1100W/900W)/250mmX140mm/140mm
• Typ trouby: Elektrická
• Funkce trouby: Spodní ohřev, Ventilátor, Ventilátor + horní ohřev, Fan + top + 
bottom (100°C), Gril + horní ohřev, Gril + horní ohřev + ventilátor, světlo, 
Kruhové těleso + SteamBake + ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor, Horní + 
spodní ohřev, Horní + spodní ohřev + ventilátor 
• Funkce spodní trouby:  
• Funkce trouby: Spodní ohřev, Ventilátor, Ventilátor + horní ohřev, Fan + top + 
bottom (100°C), Gril + horní ohřev, Gril + horní ohřev + ventilátor, světlo, 
Kruhové těleso + SteamBake + ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor, Horní + 
spodní ohřev, Horní + spodní ohřev + ventilátor
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Systém tepelné úpravy Ventilátor + kruhové topné těleso
Rozměry (mm) 858x500x600
Třída energetické účinnosti A
Typ ohřevu Sklokeramický
Max. příkon (W) 8605.4
Barva Nerez s úpravou proti otiskům prstů
Napájecí napětí (V) 230
Čištění trouby Černý smalt
Požad. jištění (A) 3x16
Plocha největšího plechu (cm²) 1164
Vnitřní objem (l) 58
Spotřeba energie se standardním 
zatížením (kWh/cyklus) 0.84

Spotřeba energie se standardním 
zatížením, režim s ventilátorem 
(kWh/cyklus)

0.75

Instalace Volně stojící spotřebič

Funkce trouby

Spodní ohřev, Ventilátor, Ventilátor + 
horní ohřev, Fan + top + bottom 

(100°C), Gril + horní ohřev, Gril + 
horní ohřev + ventilátor, světlo, 
Kruhové těleso + SteamBake + 

ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor, 
Horní + spodní ohřev, Horní + spodní 

ohřev + ventilátor

Gril elektrický
Pravá přední zóna - výkon/průměr 1200W/140mm

Pravá zadní zóna - výkon/průměr
2000W

(1100W/900W)/250mmX140mm/140m
m

Levá přední zóna - výkon/průměr 1700W(1700W/700W)/180mm/120mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr 1200W/140mm

Výbava trouby - plechy
1 AirFry tray, 1 smaltovaný plech na 
pečení koláčů, 1 černý smaltovaný 

plech na zachytávání mastnoty
Výbava trouby - rošty 1 chromovaný otočný rošt
Výsuvy ve výbavě Kolejnice pro rošt
Produktové číslo pro partnery All Open
EAN kód produktu 7332543748464
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