
EOB6631CAX Vestavná trouba

Získejte chuť jak v restauraci – bez náročné práce
šéfkuchaře
Díky kombinaci horkovzdušného vaření a vaření v
páře můžete hosty potěšit chutným a zdravým jídlem
– uvnitř šťavnatým, na povrchu nádherně křupavým.

Získejte virtuální pohled dovnitř připravovaného
pokrmu
Tato pečicí sonda vám nabízí virtuální pohled dovnitř
vašeho jídla, u kterého tak můžete zkontrolovat stav
jeho přípravy. Navíc vypne troubu, když je jídlo
hotové.

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
Ovládací panel s LED displejem a zasunovacími knoflíky s možností volby
spuštění a konce i délky vaření

•

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

Odnímatelná dvířka a skleněný panel pro snadné čištění•

Specifikace

Vestavná trouba•
Integrovaná parní funkce•
Funkce trouby: Spodní ohřev,
Ventilátor + světlo, Gril + horní ohřev,
Kruhové těleso + spodní ohřev +
ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor,
Pára + kruhové těleso + ventilátor,
Horní + spodní ohřev, Gril + horní
ohřev + ventilátor

•

Barva: nerez s povrchovou úpravou
proti otiskům prstů

•

Možnost pečení na 3 úrovních
najednou

•

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

•

Halogenové osvětlení•
Přehledný nákres označení pečících
úrovní uvnitř trouby

•

Čištění: hladký smalt pro snadné
čištění

•

Snadno omyvatelné dveře•
Chladící ventilátor•
 1 smaltovaný koláčový plech na
pečení, 1 odkapávací pekáč šedý smalt

•

1 chromovaný rošt na grilování•

Technické specifikace

Typ výrobku : Vestavná pečící trouba•
Systém tepelné úpravy : Integrovaný parní•
Čištění trouby : Hladký smalt/čištění vodou•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 600x560x550•
Vnitřní objem (l) : 72•
Rozměry (mm) : 594x594x568•
Max. příkon (W) : 3480•
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, Volitelné rychlé zahřátí, Vlhké horkovzdušné pečení,
Pečení pizzy, Horkovzdušné pečení s párou, Pravé
horkovzdušné pečení, Turbo gril

•

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

•

Hlučnost (dB) : 45•
Plocha největšího plechu (cm²) : 1424•
Výbava trouby - rošty : 1 chromovaný rošt na grilování•
Výbava trouby - plechy : 1 smaltovaný koláčový plech na pečení,
1 odkapávací pekáč šedý smalt

•

Čistá hmotnost (kg) : 33.7•
EAN kód produktu : 7332543467983•
Product Partner Code : KR Open•
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