
Trouba, o kterou se nespálíte
Díky speciálnímu povrchu zůstává vnější strana dvířek trouby relativně 
chladná na dotek, a proto je manipulace s dvířky za všech okolností bezpečná.

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.

Trouba, která se vyčistí sama
Jediné stisknutí spustí funkci pyrolytického čištění. 
Nečistoty, tuk a zbytky jídla v troubě se přemění na 
jemný popel, který snadno odstraníte navlhčeným 
hadříkem.

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.

"SenseCook vestavná trouba; design Horizon;  vnitřní objem hrubý / čistý 
(l): 47/71; energetická třída: A+; čištění: pyrolýza (3 cykly); displej a ovládání: 
elektronické dotykové ovládání; pečicí funkce standardní: pravý horký vzduch, 
pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, gril, gril + ventilátor, 
gril +

Rare. Medium. Well done. Podle vaší chuti
Díky teplotní 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 parní trouba.

Specifikace a benefity

• 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
• Vložené recepty
• Automatické váhové programy
• Teplotní sonda
• Paměťové funkce pro často používaná nastavení

Vestavná trouba
BPK742320M
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Typ výrobku Vestavná pečící trouba
Systém tepelné úpravy Ventilátor + kruhové topné těleso
Čištění trouby Pyrolýza
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

Gratinovaná jídla, Spodní ohřev, 
Pečení chleba, Tradiční pečení, 

Rozmrazování, Kynutí těsta, Sušení, 
Mrazené pokrmy, Gril, Uchovat teplé, 
Vlhké horkovzdušné pečení, Pečení 

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

pečení, Turbo gril

Elektronické funkce

použití zbytkového tepla, ukazuje 
běžící čas, servisní kódy, funkce 

rychlého nastavení, Vypnutí denního 
času při vypnuté troubě, doporučená 
teplota, rozšíření času, denní čas, 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, ukazatel teploty, Odečítání 

času, indikace zbytkového tepla, 
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

Technická specifikace

Vestavná trouba
BPK742320M

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSGBOV180DE0000F.jpg
http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBOV180DE0000G.jpg

