
BCK556350M Vestavná trouba

Přidejte páru pro nadýchanější výsledek

Trouba SteamBake je vybavena tlačítkem, kterým
zahájíte pečení s přidáním páry. Díky páře je těsto na
povrchu vlhké, čímž se vytvoří zlatavá a křupavá
kůrka, zatímco střed zůstane měkký a vláčný.

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

Rovnoměrné propečení v každém soustu

Efektivní využívání energie znamená i efektivní
vaření. Nový systém proudění vzduchu zajišťuje
rovnoměrnou cirkulaci vzduchu. Trouba se rychleji
vyhřeje a teplota pečení může být až o 20 % nižší.
Tím šetříte čas i energii.

Další benefity
Šestimístný časový displej zobrazuje přesné informace o průběhu přípavy
vašeho jídla

•

Systém katalytického čištění zajistí dokonalý výsledek•

Systém tlumeného dovírání zajišťuje plynulé a nehlučné zavírání dvířek•

Specifikace

Vestavná trouba•
Topné kruhové těleso, podporující
multifunkci trouby

•

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•
Funkce automatického bezpečnostního
vypnutí

•

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

•

Čištění: katalytické•
Tlumené dovírání dvířek•
Snadno omyvatelné dveře•
Zastavení horkovzdušného větráku při
otevření dveří

•

Chladící ventilátor•
 1 smaltovaný koláčový plech na
pečení, 1 hluboký odkapávací pekáč
šedý smalt

•

1 bežný rošt chromovaný•

Technické specifikace

Typ výrobku : Vestavná pečící trouba•
Systém tepelné úpravy : Ventilátor + kruhové topné těleso•
Čištění trouby : Katalytický povrch•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 590x560x550•
Vnitřní objem (l) : 71•
Rozměry (mm) : 594x595x567•
Max. příkon (W) : 3500•
Požad. jištění (A) : 16•
Napájecí napětí (V) : 230•
Délka kabelu (m) : 1.5•
Barva : Nerez s úpravou proti otiskům prstů•
Třída energetické účinnosti : A+•
Funkce trouby : Spodní ohřev, Katalýza, Tradiční pečení,
Rozmrazování, Rychlé zahřátí, Gril, Vlhké horkovzdušné pečení,
Pečení pizzy, Pravé horkovzdušné pečení, Pravé horkovzdušné
pečení PLUS, Turbo gril

•

Elektronické funkce : katalytické čištění, minutka, indikace
zbytkového tepla, Function lock (in running mode), dveřní spínač
pro světlo, automatické vypnutí, elektronická regulace teploty,
displej se symboly, Odečet času, osvětlení trouby zapnout /
vypnout, Výběr rychlého předehřátí, Child lock (in off mode),
senzor jídla, Cooking with Duration, přičítání času, doporučená
teplota, použití zbytkového tepla, Service info, Food sensor time
estimation, PlusSteam activation with button, ukazatel teploty
(°C), denní čas, automatické vypnutí senzoru jídla, Cooking with
End Time and Duration, senzor jídla - indikace teploty jádra,
prověření výsledku, akustický signál, demo program

•

Hlučnost (dB) : 47•
Plocha největšího plechu (cm²) : 1444•
Výbava trouby - rošty : 1 bežný rošt chromovaný•
Výbava trouby - plechy : 1 smaltovaný koláčový plech na pečení,
1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt

•

Čistá hmotnost (kg) : 34•
EAN kód produktu : 7332543565122•
Produktové číslo pro partnery : K - Customer Specific KRT•

Popis výrobku


