
Přesná příprava jídla. Do poslední minuty
S funkcí minutky můžete mít nad přípravou jídla větší kontrolu. Spusťte 
odpočet při vložení jídla do trouby. Až bude hotovo, zazní zvukový signál. Pak 
už si jen můžete vychutnat váš připravený pokrm. Díky této funkci odpadá 
neustálé hlídání času.

Zavařujte s párou
Zavařováním za pomocí páry zachováte živiny v ovoci a zelenině a můžete si 
hotové zavařeniny vychutnávat po celý rok. 

Přidejte páru pro nejkřupavější výsledky
Kromě všech standardních funkcí je tento sporák 
vybaven funkcí SteamBake, která přidá na začátku 
procesu pečení páru. Ta 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.

Zachovejte texturu i chuť
V této troubě můžete sušit ovoce i 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.

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: Plynový
• Levá přední varná zóna: velký hořák, 3000W/102mm
• Levá zadní varná zóna: malý hořák, 1000W/55mm
• Pravá přední varná zóna: střední hořák, 2000W/71mm
• Pravá zadní varná zóna: střední hořák, 2000W/71mm
• Typ trouby: Elektrická
• Funkce horní trouby: Spodní ohřev, Tradiční pečení, Rozmrazování, 
Horkovzdušné pečení, Rychlý gril, Světlo, Lehké pečení, Lehké pečení s 
ventilátorem, Pravé horkovzdušné pečení, Pravé horkovzdušné pečení PLUS, 
Turbo gril
• 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
• Čištění trouby: Černý smalt
• Jednoduše čistitelné dveře
• Odvod par v zadní části sporáku
• Zásuvka pro skladování plechů
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 855 x 500 x 600

Plynový sporák SteamBake
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Systém tepelné úpravy Ventilátor + kruhové topné těleso
Rozměry (mm) 855x500x600
Třída energetické účinnosti A
Typ ohřevu Plynový
Max. příkon (W) 2506.8
Barva Bílá
Napájecí napětí (V) 230
Čištění trouby Černý smalt
Délka kabelu (m) 1.5
Požad. jištění (A) 16
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 2000W/71mm
Pravá zadní zóna - výkon/průměr 2000W/71mm
Levá přední zóna - výkon/průměr 3000W/102mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr 1000W/55mm

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
EAN kód produktu 7332543748693
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