
Rychlé a efektivní. Rovnoměrné pečení
S naším inovativním systémem proudí horký vzduch po celé troubě 
rovnoměrně. Vaši troubu tak ohřívá rychleji a šetří váš čas a energii. Již nikdy 
nemusíte jídlo v troubě obracet.

Dotykový displej pro přesné nastavení
Náš barevný dotykový displej nabízí intuitivní ovládání a uložení až 3 
nejpoužívanějších funkcí. To znamená rychlý přístup k oblíbeným programům, 
aniž byste museli pokaždé procházet celou nabídku. 

Pohodové vaření s konektivitou
Konektivita vám pomůže s vařením. I když právě nejste 
v kuchyni, máte přípravu svého jídla plně pod 
kontrolou. Pohodlně odkudkoli můžete měnit nastavení 
času a teploty, aby i bez vaší přítomnosti byl výsledek 
perfektní.

Rychle zahřátá trouba šetří váš čas
Naše funkce rychlého zahřátí zajišťuje, že je trouba 
rozpálená přesně ve chvíli, kdy potřebujete. Ve 
srovnání s jinými troubami se totiž zahřeje na 
požadovaný stupeň v kratším čase. Vy tak máte dříve 
hotovo a můžete odpočívat.

Chutně navařeno za poloviční dobu díky funkci 
CombiQuick® 
Kompaktní trouba CombiQuick® vám umožňuje vařit 
dvakrát rychleji než standardní trouby. Díky kombinaci 
běžných funkcí trouby, grilu a mikrovlnného ohřevu 
můžete vařit chutně bez ohledu na to, kolik času máte.

O polovinu kratší čas vaření
Kompaktní trouba 800 CombiQuick® zkrátí dobu přípravy vašeho oblíbeného 
jídla o polovinu. Kombinuje horký vzduch, mikrovlnný ohřev a běžné 
multifunkční programy, abyste měli uvařeno dvakrát rychleji a mohli více času 
věnovat sobě nebo své rodině. 

Specifikace a benefity

• Kompaktní vestavná trouba
• Druh trouby: kompaktní multifunkční trouba s integrovanou mikrovlnnou 
funkcí
• Mikrovlnný výkon: 1000 W
• Funkce trouby: Spodní ohřev
• Možnost pečení na 2 úrovních najednou
• Funkce rychlého zahřátí trouby
• Automatická nabídka teplot
• Automatické váhové programy
• Paměťové funkce pro často používaná nastavení
• Dětská bezpečnostní pojistka
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Typ výrobku Vestavná pečící trouba
Systém tepelné úpravy Mikrovlny/Multifunkční
Čištění trouby Hladký malt
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 450x560x550
Vnitřní objem (l) 43
Rozměry (mm) 455x595x567
Max. příkon (W) 3,0
Požad. jištění (A) 16
Napájecí napětí (V) 220-240
Délka kabelu (m) 1.5
Barva Černá matná
Třída energetické účinnosti Ne

Funkce trouby

Gratinovaná jídla, Spodní ohřev, 
Pečení chleba, Conventional cooking 
+ Microwave, Tradiční pečení, Defrost 

+ Microwave, Kynutí těsta, Sušení, 
Mrazené pokrmy, Grill + Microwave, 

Gril, Uchovat teplé, Liquids + 
Microwave, Microwave, Pečení pizzy, 

Ohřev talířů, Zavařování, Reheat + 
Microwave, Pomalé pečení, Pravé 

horkovzdušné pečení, True fan 
cooking + Microwave, Turbo gril, 

Turbo grilling + Microwave

Technická specifikace
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