
EOB8751AOX Vestavná trouba

Získejte chuť jak v restauraci – bez náročné práce
šéfkuchaře
Šéfkuchaři kombinují vaření v páře se suchým teplem,
aby dosáhli nejlepších chutí. Díky troubě CombiSteam
Deluxe získáte tři stupně vaření v páře, které vám
pomůžou dosáhnout stejných výsledků.

Vyzkoušejte více způsobů přípravy jídel –
vyzkoušejte více receptů
Tento dotykový displej vám přináší všechny potřebné
funkce, včetně tlačítka „Mé oblíbené“, 9
přednastavených programů přípravy jídel, funkce
rychlého ohřevu a 15 režimů ohřevu, na dosah ruky.

Využijte každý centimetr vnitřního prostoru – vše se bude připravovat
rovnoměrně
Díky systému ohřevu UltraFanPlus, který se vyznačuje extra velkým
ventilátorem a speciálním vedením vzduchu, se budou vaše jídla připravovat
rovnoměrně, kamkoliv je v troubě umístíte.

More Benefits :
O 10 % nižší spotřeba energie než u trub třídy A•

Pečicí sonda s automatickým vypnutím umožňuje snadný pohled do
připravovaný jídel

•

Dvířka s funkcí tlumeného dovírání se vždy zavírají hladce•

Features :

Vestavná trouba•
Integrovaná parní funkce•
Energetická třída trouby: A•
Funkce trouby pro pečení: Spodní ohřev,
Gril, gril + spodní ohřev, Gril + spodní
ohřev (80°C fix), Gril + ventilátor, Kruhové
těleso + spodní ohřev + ventilátor, Kruhové
těleso + ventilátor, Kruhové těleso +
ventilátor (30°C fix), Kruhové těleso +
ventilátor (humid), Kruhové těleso +
ventilátor (LTC - nízká teplota), Pára +
ventilátor (100), Pára (25%) + kruhové
těleso (75%) + ventilátor, Pára (50%) +
kruhové těleso (50%) + ventilátor

•

Povrchová úprava oceli proti otiskům prstů•
Možnost péci na 3 pečících úrovních
najednou.

•

Funkce rychlého zahřátí trouby•
Sonda do masa•
Automatická nabídka teplot•
Automatické váhové programy•
Elektronická regulace teploty•
Bezpečnostní funkce zamknutí•
Dětská bezpečnostní pojistka•
Indikace zbytkové teploty•
Možnosti elektronického nastavení trouby:•
Automatické osvětlení na otevření dveří•

Technical Specs :

Vlastnosti : Performance•
Vnitřní objem (l) : 73•
Barva : Nerez ocel a úprava proti otiskům•
Elektronické funkce : 9 Automatic
programmes (weight/food sensor),
akustický signál, automatické vypnutí (jen
trouby), dětský zámek, čas vaření během
programu, odpaření, demo program,
trvání, elektronická regulace teploty,
konec, Výběr rychlého předehřátí,
oblíbené pečící programy, senzor jídla,
automatické vypnutí senzoru jídla, senzor
jídla - indikace teploty jádra, senzor jídla -
návrh pro pečení, zámek funkcí, udržení
teploty 65°C, minutka, osvětlení trouby
zapnout / vypnout, ukazatel teploty,
indikace zbytkového tepla, použití
zbytkového tepla, ukazuje běžící čas,
servisní kódy, pára, čistění párou s
možností nastavení zpoždění, Vypnutí
denního času při vypnuté troubě,
doporučená teplota, denní čas, odečítací a
přičítací časovač

•

Product Description :

Trouba CombiSteam Deluxe se třemi stupni
vaření v páře. Dotykový displej s tlačítkem
„Mé oblíbené“, 9 přednastavených
programů přípravy jídel, funkce rychlého
ohřevu a 15 režimů ohřevu. Extra velký
ventilátor a upravený rozvod vzduchu.


