
KOEBP31X Vestavná trouba

Jistota dobře upečeného jídla

S troubou 800 AssistedCooking očekávejte
mimořádně skvěle připravené jídlo. Teplotní sonda
hlídá teplotu uvnitř pokrmu a vy si sami určíte, jak moc
má být propečený. Dokonce sama troubu vypne, když
teplota dosáhne požadovaného stupně.

AssistedCooking váš osobní šéfkuchař

AssistedCooking je jako váš osobní šéfkuchař.
Vyberte pokrm, který chcete uvařit, a trouba sama
nastaví režim a dobu přípravy. Individuální nastavení
si dokonce můžete uložit pro další použití.

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.•

Pyrolytické čištění mění mastnotu a zbytky potravin na popel.•

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

•

Specifikace

Vestavná trouba•
Topné kruhové těleso, podporující
multifunkci trouby

•

Funkce trouby: Spodní ohřev,
Ventilátor + acc, Gril (40) + spodní
ohřev, gril + spodní ohřev, Gril +
ventilátor, Kruhový ohřev + ventilátor
(30°C) , Kruhový ohřev + ventilátor +
acc, Kruhové těleso + spodní ohřev +
ventilátor, Kruhové těleso + 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

•

Pyrolytické čistění trouby•
Připomínka čištění•
Dětská bezpečnostní pojistka•
Indikace zbytkového tepla•
Vícejazyčný displej•
Elektronická regulace teploty•
Možnost elektronického nastavení
trouby:

•

Halogenové osvětlení•
Automatické osvětlení na otevření dveří•
Snadno omyvatelné dveře•
Zastavení horkovzdušného větráku při
otevření dveří

•

Technické specifikace

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•
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 : 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, ukazatel
teploty, Odečítání času, indikace zbytkového tepla, 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, 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

•

Popis výrobku
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