
EOB8S31Z Vestavná trouba

Více možností, více chutí

Díky troubě 800 SteamBoost získáte maximum chuti.
Naše multifunkční trouba umožňuje dávkovat
množství páry podle potřeby. Dvě funkce kombinují
teplo s volitelnou dávkou páry pro pečení moučných
jídel a masa. Funkce pouze s párou je zase ideální

Vařte, pečte, grilujte se SteamBoost

Funkce SteamBoost používá tři volitelné úrovně páry.
Jednu pro pečení moučných jídel, druhou na maso a
třetí pro přípravu zeleniny a ryb. V naší multifunkční
troubě tak upečete chléb s křupavou střídkou,
šťavnatou pečeni i rybu. Při vaření v páře navíc

Teplotní sonda pro přesné pečení

Díky naší teplotní sondě dosáhnete vždy skvělých
výsledků. Umožňuje vám sledovat teplotu ve středu
pokrmu, a jakmile teplota dosáhne požadovaného
stupně, ukončí jeho přípravu.

Další benefity
Udržujte vaši troubu přirozeně čistou pomocí páry a funkce AquaClean.•

Funkce rychlého zahřátí předehřeje troubu v kratším čase než standardní
trouby.

•

Náš časový LED displej navrhuje teploty podle zvolených pečicích funkcí.•

Specifikace

Vestavná trouba•
Integrovaná parní funkce•
Funkce trouby: Spodní ohřev, Spodní
ohřev + kruhové topné těleso + pára
+ventilátor, Vyvíječ páry, Ventilátor,
Gril, Gril (40) + spodní ohřev, gril +
spodní ohřev, Gril + ventilátor, Gril +
ventilátor, Kruhový ohřev + ventilátor +
acc, Kruhové těleso + spodní ohřev +
ventilátor, Kruhové těleso + spodní
ohřev + ventilátor, Kruhové těleso +
ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor +
acc, Pára + ventilátor, Pára + kruhové
těleso + ventilátor, Pára + spodní ohřev
+ ventilátor, Pára + vyvíječ páry +
ventilátor, Pára + kruhové těleso +
spodní ohřev + ventilátor, Pára +
kruhové těleso + spodní ohřev +
ventilátor

•

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

•

Připomínka čištění•
Funkce automatického bezpečnostního
vypnutí

•

Indikace zbytkového tepla•

Technické specifikace

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 : Černá•
Třída energetické účinnosti : A+•
Funkce trouby : Gratinovaná jídla, Spodní ohřev, Pečení chleba,
Tradiční pečení, Rozmrazování, Kynutí těsta, Sušení, Parní
regenerace, Pravé horkovzdušné pečení, Turbo gril, Mrazené
pokrmy, Vaření v páře, Gril, Vysoká vlhkost, Nízká vlhkost,
Uchovat teplé, Vlhké horkovzdušné pečení, Pečení pizzy, Ohřev
talířů, Zavařování, Pomalé pečení

•

Popis výrobku
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