
BSK792320M Vestavná trouba

Parní trouba pro ty nejdelikátnější chutě

Trouba SteamPro disponuje třemi režimy vaření a
pečení – první využívá horký vzduch, druhý páru a
třetí jejich kombinaci. V kombinovaném režimu trouba
automaticky a přesně vypočítá optimální poměr
ohřevu a páry.

SousVide – technologie profesionálů

S technologií Sous Vide se můžete i v domácích
podmínkách pustit do vakuového vaření. Profesionální
kuchaři o této technologii tvrdí, že s ní lze dosáhnout
těch nejlepších, nejchutnějších a nejšťavnatějších
výsledků, jako v nejlepších restauracích.

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.

More Benefits :
Snímač vlhkosti automaticky použije správné množství páry pro nejchutnější
výsledky

•

Garantovaný úspěch zajistí přednastavené recepty•

Systém jemného zavírání zajišťuje hladké a nehlučné zavírání dveří•

Features :

Vestavná trouba•
Integrovaná parní funkce•
Funkce trouby: Spodní ohřev, Bottom +
ring (60) + steam (40) + fan, Vyvíječ
páry, Ventilátor, Gril, Gril (40) + spodní
ohřev, gril + spodní ohřev, Gril + spodní
ohřev + ventilátor, Gril + ventilátor,
Ring (50) + fan + acc, Kruhové těleso
(70) + spodní ohřev + ventilátor,
Kruhové těleso + spodní ohřev +
ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor,
Kruhové těleso + ventilátor + acc, Pára
(10) + ventilátor, Pára (30) + kruhové
těleso (70) + ventilátor, Pára + spodní
ohřev + ventilátor, Pára + vyvíječ páry
+ ventilátor, Pára + kruhové těleso +
spodní ohřev + ventilátor (50/50), Pára
+ kruhové těleso + spodní ohřev +
ventilátor (50/50), Pára + kruhové
těleso + spodní ohřev + ventilátor
(50/50)

•

Barva: nerez s povrchovou úpravou
proti otiskům prstů

•

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

•

Technical Specs :

Vnitřní objem (l) : 73•
Barva : Nerez ocel a úprava proti otiskům•
Elektronické funkce : 10 SousVide receptů (ingredience/postup),
180 přednastavených programů Vario Guide (váha / senzor jídla),
30 jazyků, 40 SousVide přednastavených programů VarioGuide,
75 receptů (ingredience, postup), akustický signál, automatické
vypnutí (jen trouby), nastavení hlasitosti minutky, prověření
výsledku, dětský zámek, minutka pro čištění, čas vaření během
programu, denní/noční jas, odpaření, demo program, odvápnění
(parní okruh), nastavení kontrast/jas, trvání, elektronická regulace
teploty, konec, Výběr rychlého předehřátí, oblíbené pečící
programy (20), senzor jídla, automatické vypnutí senzoru jídla,
senzor jídla - indikace teploty jádra, senzor jídla - návrh pro
pečení, zámek funkcí, ohřátí + udržení teploty, udržování teploty,
udržení teploty 65°C, tóny kláves, alarmů a chyb,
aktivace/deaktivace (kromě hlavního vypínače), jazyky / textový
displej, hlavní vypínač, denní paměť týden zpětně, minutka,
osvětlení trouby zapnout / vypnout, ukazatel teploty, Odečítání
času, ukazatel zbytkového tepla, použití zbytkového tepla,
proplachování (parní okruh), ukazuje běžící čas, servisní kódy,
funkce rychlého nastavení, nastavení jazyků, intenzivní čištění
párou, rychločištění párou, čistění párou s možností nastavení
zpoždění, Vypnutí denního času při vypnuté troubě, doporučená
teplota, rozšíření času, denní čas, odečítací a přičítací časovač,
nastavení tvrdosti vody

•

Product Description :
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