
EOC5654AAX Vestavná trouba

Nejkřupavější kůrka

PlusSteam funkce této trouby jednoduše používá
trochu páry, aby vytvořila bohatší a lákavější barvu,
křupavější kůrku a měkkou a chutnou texturu pro
každý chléb, který upečete.

Dokonalá čistota bez drhnutí

Se samočisticí pyrolytickou troubou můžete troubu
dokonale vyčistit – avšak bez drhnutí. Po aktivaci
promění hygienicky zbytky jídel na prach bez
zápachu.

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

Další benefity
Odnímatelná dvířka a skleněný panel pro snadné čištění•

Ovládací panel s LED displejem, zasunovacími knoflíky a volbou spuštění a
konce vaření – s osvětlením trouby a rychlým zahřátím

•

Speciální nastavení pro pizzu zaručuje křupavý spodek a chutnou horní vrstvu•

Specifikace

Vestavná trouba•
Topné kruhové těleso, podporující
multifunkci trouby

•

Funkce trouby: Spodní ohřev,
Ventilátor + světlo, Gril + spodní ohřev
+ ventilátor, Gril + horní ohřev, Gril +
horní ohřev + ventilátor, Kruhové těleso
+ spodní ohřev + ventilátor, Kruhové
těleso + ventilátor, Kruhové těleso +
ventilátor + SteamBake, Horní + spodní
ohřev

•

Barva: nerez s povrchovou úpravou
proti otiskům prstů

•

Možnost pečení na 3 úrovních
najednou

•

Funkce rychlého zahřátí trouby•
Automatická nabídka teplot•
Teplotní sonda•
Pyrolytické čistění trouby•
Připomínka čištění•
Dětská bezpečnostní pojistka•
Indikace zbytkového tepla•
Zasunovací ovladače•
Elektronická regulace teploty•
Možnost elektronického nastavení
trouby:

•

Halogenové osvětlení•
Automatické osvětlení na otevření dveří•
Přehledný nákres označení pečících
úrovní uvnitř trouby

•

Snadno omyvatelné dveře•

Technické specifikace

Typ výrobku : Vestavná pečící trouba•
Systém tepelné úpravy : Ventilátor + kruhové topné těleso•
Čištění trouby : Pyrolýza•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 600x560x550•
Vnitřní objem (l) : 72•
Rozměry (mm) : 594x594x568•
Max. příkon (W) : 2750•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Délka kabelu (m) : 1.6•
Barva : Nerez s úpravou proti otiskům prstů•
Třída energetické účinnosti : A+•
Funkce trouby : Spodní ohřev, Tradiční pečení, Rozmrazování,
Rychlý gril, Rychlé zahřátí, Vlhké horkovzdušné pečení, Pečení
pizzy, Pravé horkovzdušné pečení, Pravé horkovzdušné pečení
PLUS, Turbo gril

•

Elektronické funkce : Odečítání času, indikace zbytkového tepla,
trvání, elektronická regulace teploty, konec, použití zbytkového
tepla, automatické vypnutí (jen trouby), prověření výsledku,
osvětlení trouby zapnout / vypnout, pyrolýza se zpožděním, 2
pyrolytické cykly, akustický signál, dětský zámek, přičítání času,
servisní kódy, doporučená teplota, Výběr rychlého předehřátí,
senzor jídla, automatické vypnutí senzoru jídla, senzor jídla -
indikace teploty jádra, denní čas, zámek funkcí, minutka,
připomínka pro pyrolýzu, ukazatel teploty, demo program,
indikace zámku dveří

•

Hlučnost (dB) : 44•
Plocha největšího plechu (cm²) : 1424•
Výbava trouby - rošty : 1 bežný rošt chromovaný•
Výbava trouby - plechy : 1 smaltovaný koláčový plech na pečení,
1 odkapávací pekáč šedý smalt

•

Čistá hmotnost (kg) : 36.3•
EAN kód produktu : 7332543481200•
Product Partner Code : KR Open•

Popis výrobku
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