
Větší plocha plechu, více porcí
Méně není vždy více, obzvláště u chutných dobrot z trouby. S XL plechem na 
pečení, jehož plocha je o 20 % větší než u plechů standardních rozměrů, 
upečete více dobrot, kterými můžete nadchnout své hosty.

Inspirujte se přednastavenými programy
Při používání přednastavených programů oceníte velký LCD displej, který 
bude spolehlivým průvodcem ke skvělým gurmánským zážitkům. Díky 
automatickému nastavení teploty a času u řady pokrmů získáte plnou kontrolu 
nad výsledkem.

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.

Tiché a komfortní dovírání dvířek
Technologie tlumeného zavírání zajišťuje, že se dvířka 
trouby vždy lehce a tiše zavřou. Trouba tak kombinuje 
atraktivní vzhled s praktickými funkcemi a skvělým 
výkonem.

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.

SteamBoost vestavná trouba; design Horizon; vnitřní objem hrubý / čistý (l): 73 
/ 70; energetická třída: A+; čištění: pára; displej a ovládání: elektronické 
dotykové ovládání; pečicí funkce parní: vaření v páře (100%), střední vlhkost 
(50%), nízká vlhkost (25%); pečicí funkce standardní: pravý horký vzduch,

Maximum chuti díky páře
S troubou SteamBoost vybavenou parními režimy objevíte u vašich pokrmů 
ještě více chutí. Funguje stejně jako tradiční trouba, ale k obvyklým režimům 
navíc přidává páru, díky které bude příprava vašich jídel snazší a výsledek 
chutnější.

Specifikace a benefity

• Vestavná trouba
• Integrovaná parní funkce
• 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
• Teplotní sonda
• Paměťové funkce pro často používaná nastavení

Vestavná trouba
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Typ výrobku Vestavná pečící trouba

Systém tepelné úpravy Ventilátor + kruhové topné těleso + 
pára

Čištění trouby Pára
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 590x560x550
Vnitřní objem (l) 70
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, Pečení chleba, Tradiční 
pečení, Rozmrazování, Kynutí těsta, 
Sušení, Mrazené pokrmy, Vaření v 
páře, Gril, Vlhké pečení s vysokou 

vlhkostí, Vlhké pečení s nízkou 
vlhkostí, Uchovat teplé, Vlhké 

horkovzdušné pečení, Pečení pizzy, 
Ohřev talířů, Zavařování, Pomalé 

pečení, Parní přihřívání, Pravé 
horkovzdušné pečení, Turbo gril
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