
BEE542320M Vestavná trouba

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 trouba.

Výsledky podle vašich představ díky teplotní
sondě
Teplotní sonda, která je součástí této trouby,
umožňuje v průběhu přípravy měřit teplotu středu
vašeho pokrmu. Pokaždé tak bez námahy dosáhnete
dokonalých výsledků.

Rovnoměrné propečení v každém soustu

Horký vzduch se díky XL ventilátoru rychleji rozprostře
v prostoru trouby. Díky tomu ušetříte nejen čas, ale i
peníze za energie.

Další benefity
Systém tlumeného dovírání zajišťuje hladké a nehlučné zavírání dveří•

Časovač ohlídá přípravu pokrmů•

Rovnoměrné propečení až na třech úrovních•

Specifikace

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•
Teplotní sonda•
Dětská bezpečnostní pojistka•
Indikace zbytkového tepla•
Zasunovací ovladače•
Elektronická regulace teploty•
Možnost elektronického nastavení
trouby:

•

Halogenové osvětlení•
Automatické osvětlení na otevření dveří•
Přehledný nákres označení pečících
úrovní uvnitř trouby

•

Čištění: hladký smalt pro snadné
čištění

•

Tlumené dovírání dvířek•
Snadno omyvatelné dveře•
Odejmutelné topné těleso pro snadné
čistění

•

Zastavení horkovzdušného větráku při
otevření dveří

•

Chladící ventilátor•
 1 smaltovaný koláčový plech na
pečení, 1 hluboký odkapávací pekáč
šedý smalt

•

Technické specifikace

Typ výrobku : Vestavná pečící trouba•
Systém tepelné úpravy : Ventilátor + kruhové topné těleso•
Čištění trouby : Hladký smalt/čištění vodou•
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 : Spodní ohřev, Tradiční pečení, Rozmrazování,
Rychlé zahřátí, Gril, Vlhké horkovzdušné pečení, Pečení pizzy,
Pravé horkovzdušné pečení, Turbo gril

•

Elektronické funkce : senzor jídla, automatické vypnutí senzoru
jídla, senzor jídla - indikace teploty jádra, senzor jídla - návrh pro
pečení, minutka, osvětlení trouby zapnout / vypnout, displej se
symboly, dveřní spínač pro světlo, trvání, elektronická regulace
teploty, zbývající čas, Výběr rychlého předehřátí, ukazatel teploty
(°C), Odečet času, indikace zbytkového tepla, použití zbytkového
tepla, servisní kódy, doporučená teplota, demo program,
akustický signál, automatické vypnutí (jen trouby), prověření
výsledku, dětský zámek, přičítání času, denní čas

•

Hlučnost (dB) : 47•
Plocha největšího plechu (cm²) : 1444•
Výbava trouby - rošty : 1 bežný rošt chromovaný•
Výbava trouby - plechy : 1 smaltovaný koláčový plech na pečení,
1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt

•

Čistá hmotnost (kg) : 34•
EAN kód produktu : 7332543503070•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•

Popis výrobku

SenseCook vestavná
trouba; design Frame;
vnitřní objem hrubý/čistý
(l): 74/71; energetická
třída: A+; čištění: hladký
smalt pro snadné
čištění; displej a
ovládání: zasunovací
ovladače; pečicí funkce
standardní: pravý horký
vzduch, pravý horký
vzduch + spodní ohřev,
horní + spodní ohřev,
gril, gril + ventilátor,
spodní ohřev, horký
vzduch s párou; pečicí
funkce speciální:
rozmrazování; ostatní
funkce: funkce rychlého
zahřátí trouby,
elektronická regulace
teploty 30 - 300 °C,
halogenové osvětlení,
automatická nabídka
teplot, automatické
osvětlení při otevření
dveří; bezpečnost:
indikace zbytkového
tepla, dětská
bezpečnostní pojistka,
počet skel: 3; rozměry V
x Š x H (mm): 590 x 560
x 550; teleskopické
výsuvy
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