
Pečte skvěle i velká množství jídla
S mimořádně velkým plechem na pečení MaxiTray hravě připravíte i vetší 
porce chutných pokrmů najednou. 

Kdykoliv můžete předělat vnitřek trouby
Nastavte si úrovně teleskopických výjezdů OptiFlex dle aktuální potřeby. 
Pokrmy tak lze hravě připravovat i v nestandardně vysokých nádobách.

Rychlý přehled stavu přípravy vašeho jídla
Pomocí displeje časovače UniSight tohoto sporáku můžete kontrolovat průběh 
přípravy vašeho jídla. Poskytuje vám rychlý přehled o stavu přípravy jídla.

Odnímatelná skleněná dvířka pro důkladné vyčištění
Skleněná dvířka této trouby lze zcela vyjmout, což vám umožní nejen jejich 
důkladnější vyčištění, ale také lepší přístup k vnitřku trouby.

Mimořádná odezva a přesný ohřev s indukční 
technologií
Díky mimořádné odezvě indukčního vaření lze teplotu 
nastavit okamžitě. Navíc zahřívá pouze pánev, a teplo 
je tak přesně tam, kde jej potřebujete.

Profesionální výsledky se sporákem MaxiKlasse® s indukční varnou 
deskou
Sporák MaxiKlasse® s indukční varnou deskou kombinuje pokročilé funkce, 
které zajišťují rychlou a snadnou přípravu pokrmů. Pro vynikající chuť a 
křupavou kůrku.

Specifikace a benefity

• Typ varné desky: Indukční
• Levá přední varná zóna: Indukční, 2300/3600W/210mm
• Levá zadní varná zóna: indukční, 1400/2500W/140mm
• Pravá přední varná zóna: indukční, 1800/2800W/180mm
• Pravá zadní varná zóna: Indukční, 1800/2800W/180mm
• Typ trouby: Elektrická
• Funkce horní trouby: Tradiční pečení, Sušení, Rychlý gril, Vlhké 
horkovzdušné pečení, Pečení pizzy, Pravé horkovzdušné pečení, Turbo gril
• Funkce spodní trouby: 
• Funkce trouby: Gril + horní ohřev, Gril + horní ohřev + ventilátor, Kruhové 
těleso + spodní ohřev + ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor, Horní + spodní 
ohřev, Ventilátor+spodní ohřev, Fan + top (w/o Lamp)
• Otočné zasouvatelné knoflíky
• Čištění trouby: Černý smalt
• Odvod par v zadní části sporáku
• Chladící ventilátor ovládacího panelu
• Nastavitelná výška
• Zásuvka pro skladování plechů
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 850 x 596 x 600
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Systém tepelné úpravy Ventilátor + kruhové topné těleso
Rozměry (mm) 847-867x596x600
Třída energetické účinnosti A
Typ ohřevu Indukční
Max. příkon (W) 10900
Barva Nerezová ocel
Napájecí napětí (V) 230
Čištění trouby Černý smalt
Požad. jištění (A) 3x16
Plocha největšího plechu (cm²) 1424
Vnitřní objem (l) 73
Spotřeba energie se standardním 
zatížením (kWh/cyklus) 0.95

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

0.82

Instalace Volně stojící spotřebič

Funkce trouby

Gril + horní ohřev, Gril + horní ohřev + 
ventilátor, Kruhové těleso + spodní 
ohřev + ventilátor, Kruhové těleso + 

ventilátor, Horní + spodní ohřev, 
Ventilátor+spodní ohřev, Fan + top 

(w/o Lamp)
Gril elektrický pevně ukotvený
Pravá přední zóna - výkon/průměr 1800/2800W/180mm

Pravá zadní zóna - výkon/průměr 1800/2800W/180mm
Levá přední zóna - výkon/průměr 2300/3600W/210mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr 1400/2500W/140mm

Výbava trouby - plechy
1 smaltovaný plech na pečení koláčů, 

1 černý smaltovaný plech na 
zachytávání mastnoty

Výbava trouby - rošty 1 bežný rošt chromovaný vysoký

Výsuvy ve výbavě Chromované, Kolejnice pro rošt se 
stopkou

EAN kód produktu 7332543645619
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