
 

 

EAN kód: 8003437937835

EAN kód 8003437937835
Typ samostatná
Kategorie elektronická

Druh trouby horkovzdušná + 
kruhové topné těleso

Vlastnosti
Senzorová technologie 6. smysl Pečení
Index energetické účinnosti (2010/30 / 
EC) 81,9

Spotřeba energie - Konvenční funkce 0,85 kWh/ cyklus
Spotřeba energie - Teplovzdušní funkce 0,65 kWh/ cyklus
Design ABSOLUTE
Barva bílá
Displej trouby černobílý grafický
Kontrola teploty elektronická
Kontrola času elektronická
Maximální pracovní teplota 250 °C

Produkty - energetické třídy
Energetická třída A +

Funkce trouby
Ready2Cook ano
Víceúrovňové pečení 2 úrovně pečení
Automatické programy ano
Rychlý předohřev ano
Statický horní + spodní ohřev ano
Gril ano
Gril + ventilátor ano
Ventilátor s kruhovým topným tělesem ano
Ventilátor + statický horní a spodní ohřev ano
Ventilátor + rozmrazování ano
Konvenční ohřev ano
Kynutí ano
Udržování jídla v teple při 60°C ano
Zapékání těstovin
Maso
Maxi pečení ano
Pizza/ chléb program ano
Cukroví
Eco ano
Zadní stěna katalytická ano
Katalytické (samočistící) vnitřní stěny ano

Výbava
Ovládání centrální knoflík + 

dotykový displej
Typ knoflíků centrální
Materiál panelu sklo

Typ dveří celoskleněný vnitřek - 
SMART- CLEAN

Počet a typ skel ve dvířkách 2 / průhledné
Chlazení dveří ano
Madlo vyčnívající
Soft closing ano
Dětská pojistka ano

EAN kód 8003437937835

Technické údaje
Vnitřní objem trouby 65 l
Tvar vnitřních stěn hladké
Material / barva interiéru smalt / černá
Maximální příkon 3650 W
Napětí 230 V
Frekvence 50 Hz
Proudová pojistka 16 A
Spotřeba energie v pohotovostním režimu 
(2010/30/ EC) < 1,0 W

Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/ 
EC) < 0,5 W

Rozměry (vxšxh) 595x595x564 mm
Rozměry s obalem (vxšxh) 690x630x650 mm
Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh) 600x560x550 mm
Hmotnost 34,0 kg
Hmotnost s obalem 36,0 kg

Příslušenství trouby
Výsuvné kolejničky ano (1 úroveň)
Počet roštů 1
Počet osvětlení 1
Počet a typ mělkých plechů 1 / smaltovaný
Počet a typ hlubokých plechů 1 / smaltovaný
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