
BPE742320B Vestavná trouba

Rare. Medium. Well done. Podle vaší chuti

Díky pečicí sondě můžete dát troubě pokyn k míře
propečení pokrmu. Vybírejte – stejně jako v restauraci
– ze tří stupňů propečení: rare, medium a well done.
O zbytek se postará multifunkční trouba.

Výsledky podle vašich představ díky teplotní
sondě
Teplotní sonda, která je součástí této trouby,
umožňuje v průběhu přípravy měřit teplotu středu
vašeho pokrmu. Pokaždé tak bez námahy dosáhnete
dokonalých výsledků.

Trouba, která se vyčistí sama

Jediné stisknutí spustí funkci pyrolytického čištění. Ta
přemění nečistoty, tuk a zbytky jídla v troubě na jemný
popel, který snadno odstraníte navlhčeným hadříkem.

More Benefits :
Systém jemného zavírání zajišťuje hladké a nehlučné zavírání dveří•

Garantovaný úspěch zajistí přednastavené recepty•

Speciální povrch zajišťuje, že jsou dvířka trouby chladná, a tak se jich lze bez
obav dotýkat

•

Features :

Vestavná trouba•
Topné kruhové těleso, podporující
multifunkci trouby

•

Funkce trouby: Spodní ohřev,
Ventilátor + acc, Gril (40) + spodní
ohřev, gril + spodní ohřev, Gril +
ventilátor, Kruhový ohřev (40) +
ventilátor (30°C fix) , Ring (50) + fan +
acc, Kruhové těleso (70) + spodní
ohřev + ventilátor, Kruhové těleso +
ventilátor

•

Možnost pečení na 3 úrovních
najednou

•

Funkce rychlého zahřátí trouby•
Automatická nabídka teplot•
Vložené recepty•
Automatické váhové programy•
Pečicí teplotní sonda•
Paměťové funkce pro často používaná
nastavení

•

Dětská bezpečnostní pojistka•
Indikace zbytkového tepla•
Elektronické dotykové ovládání•
Vícejazyčný displej•
Elektronická regulace teploty•
Možnost elektronického nastavení
trouby:

•

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

•

Tlumené dovírání dvířek•

Technical Specs :

Vnitřní objem (l) : 0•
Barva : Černá•
Elektronické funkce : 20 paměťových programů, 3 pyrolytické
cykly, 90 receptů / automatických programů (váha / senzor jídla),
akustický signál, automatické vypnutí (jen trouby), nastavení
hlasitosti minutky, prověření výsledku, dětský zámek, čas vaření
během programu, přičítání času, denní/noční jas, demo program,
nastavení kontrast/jas, indikace zámku dveří, 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, ohřátí + udržení teploty, udržení teploty
65°C, aktivace tónů, jazyky / textový displej, denní paměť týden
zpětně, minutka, osvětlení trouby zapnout / vypnout, pyrolýza se
zpožděním, připomínka pro pyrolýzu, ukazatel teploty, Odečítání
času, indikace zbytkového tepla, použití zbytkového tepla,
ukazuje běžící čas, servisní kódy, funkce rychlého nastavení,
Vypnutí denního času při vypnuté troubě, doporučená teplota,
rozšíření času, denní čas

•

Funkce trouby : Spodní ohřev, Ventilátor + acc, Gril (40) + spodní
ohřev, gril + spodní ohřev, Gril + ventilátor, Kruhový ohřev (40) +
ventilátor (30°C fix) , Ring (50) + fan + acc, Kruhové těleso (70) +
spodní ohřev + ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor

•

Výbava trouby - rošty : 1 bežný rošt chromovaný•
Max. příkon (W) : 3500•
Výbava trouby - plechy : 1 smaltovaný koláčový plech na pečení,
1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt

•

Vybavení trouby : ochlazování dveří•
Výsuvy ve výbavě : Chromované, Kolejnice pro rošt Easy Entry•
Otočný rožeň : Ne•
Rozměry a instalace : Rozměry•

Product Description :
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