
KVLBE00X Vestavná trouba

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

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.

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.

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

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

Náš gril připraví potraviny dokonale dokřupava, pokaždé.•

Specifikace

Kompaktní vestavná trouba•
Druh trouby: kompaktní multifunkční
trouba s integrovanou mikrovlnnou
funkcí

•

Mikrovlnný výkon: 1000 W•
Funkce trouby: Spodní ohřev,
Ventilátor + světlo, gril + spodní ohřev,
Gril + spodní ohřev + ventilátor, Gril +
ventilátor, Gril + horní ohřev, Mikrovlny,
Kruhové těleso + spodní ohřev +
ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor,
vrchní ohřev, Horní + spodní ohřev

•

Možnost pečení na 2 úrovních
najednou

•

Funkce rychlého zahřátí trouby•
Automatická nabídka teplot•
Vložené recepty•
Automatické váhové programy•
Dětská bezpečnostní pojistka•
Indikace zbytkového tepla•
Vícejazyčný displej•
Elektronická regulace teploty•
Možnost elektronického nastavení
trouby:

•

Halogenové osvětlení•
Automatické osvětlení na otevření dveří•
Čištění: hladký smalt pro snadné
čištění

•

Zastavení horkovzdušného větráku při
otevření dveří

•

Chladící ventilátor•

Technické specifikace

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 : Nerez•
Třída energetické účinnosti : Ne•
Funkce trouby : Gratinovaná jídla, Spodní ohřev, Pečení chleba,
Tradiční pečení, Rozmrazování, Kynutí těsta, Sušení, Mrazené
pokrmy, Gril, Uchovat teplé, Microwave, Pečení pizzy, Ohřev
talířů, Zavařování, Pomalé pečení, Pravé horkovzdušné pečení,
Turbo gril

•

Elektronické funkce : 90 recipes/automatic programmes (weight),
akustický signál, automatické vypnutí (jen trouby), dětský zámek,
čas vaření během programu, demo program, přímé zapnutí
funkce mikrovlnné trouby, trvání, elektronická regulace teploty,
konec, Výběr rychlého předehřátí, oblíbené pečící programy,
zámek funkcí, ohřátí + udržení teploty, udržení teploty 65°C,
jazyky / textový displej, minutka, osvětlení trouby zapnout /
vypnout, ukazatel teploty, indikace zbytkového tepla, použití
zbytkového tepla, ukazuje běžící čas, zrušení běžícího času,
servisní kódy, funkce rychlého nastavení, Vypnutí denního času
při vypnuté troubě, doporučená teplota, rozšíření času, denní čas

•

Hlučnost (dB) : 53•
Plocha největšího plechu (cm²) : 1424•
Výbava trouby - rošty : 1 bežný rošt chromovaný•
Výbava trouby - plechy : 1 smaltovaný koláčový plech na pečení•
Čistá hmotnost (kg) : 41.3•
EAN kód produktu : 7332543662173•

Popis výrobku
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