
Precizní dotykové ovládání varných zón
Jasně strukturované dotykové elektronické ovládací prvky varné desky reagují 
rychle a přesně – poskytují vám tak naprostou kontrolu nad varnými zónami.

Lepší přístup k pokrmům díky teleskopickým výsuvům
Teleskopické výsuvy v troubě zajišťují bezpečný a pohodlný přístup k vašim 
pokrmům. Výsuvy si můžete nastavit na vámi zvolenou pečicí úroveň tak, jak 
vám to nejvíce vyhovuje.

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.

Pečte toho více najednou s XL plechem
Plech na pečení XL je větší než standardní plechy a 
díky tomu hravě připravíte i větší porce chutných 
pokrmů najednou.

Křupavé pokrmy bez oleje díky AirFry
Kombinace trouby AirFry a perforovaného plechu 
umožňuje dosáhnout chuti a textury smažených 
potravin bez oleje. Horký vzduch se dostane k 
potravinám ze všech stran a vaše pokrmy tak budou 
křupavé a zdravější. Ideální pro přípravu hranolek, 
kroket, zeleniny nebo kuřecích křidélek.

AirFry – křupavé pokrmy bez oleje
Dopřejte si křupavé krokety, hranolky nebo zeleninu s troubou AirFry. Malé 
otvory v plechu umožňují horkému vzduchu péct pokrmy ze všech stran. Pro 
delikátní smaženou texturu bez potřeby oleje.

Specifikace a benefity

• Typ varné desky: Indukční
• Levá přední varná zóna: Indukční, 2300W/3600W/210mm
• Levá zadní varná zóna: indukční, 1400W/2500W/140mm
• Pravá přední varná zóna: indukční, 1800W/2800W/180mm
• Pravá zadní varná zóna: Indukční, 1800W/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)
• Dotykové ovládání
• Čištění trouby: Černý smalt
• Jednoduše čistitelné dveře
• 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 1800W/2800W/180mm

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

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

plech na zachytávání mastnoty
Výbava trouby - rošty 1 bežný rošt chromovaný

Výsuvy ve výbavě Chromované, Kolejnice pro rošt se 
stopkou

EAN kód produktu 7332543746644

Technická specifikace
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