
BCE556360M Zabudovateľná rúra

PARA SA POSTARÁ O CHRUMKAVEJŠIE
POKRMY
Okrem všetkých štandardných funkcií je táto rúra
SteamBake vybavená tlačidlom SteamBake, pridáva
na začiatku procesu pečenia paru. Pri príprave
pokrmov s parou zostane cesto na povrchu vlhké,
vďaka čomu sa sfarbí dozlatista a vytvorí sa chutná

Pridajte paru pre nadýchanejší výsledok

Táto rúra SteamBake je vybavená tlačidlom na
pridanie pary, ktoré zaháji proces pečenia pridaním
pary. Príprava v pare uchová cesto na povrchu vlhké,
čím sa vytvorí zlatistá a chrumkavá kôrka, zatiaľ čo
jeho stred zostane kyprý a vláčny.

Výsledky podľa vašich predstáv vďaka teplotnej
sonde
Teplotná sonda, ktorá je súčasťou tejto rúry,
umožňuje v priebehu pečenia merať teplotu v strede
pokrmu. Zakaždým tak bez námahy dosiahnete
dokonalé výsledky.

Ďalšie benefity
Systém katalytického čistenia prináša dokonalý výsledok•

Možnosť, aby ste nestratili kontrolu nad procesom prípravy pokrmu•

Dômyselný teplovzdušný systém rovnomerne cirkuluje horúci vzduch vo vnútri
rúry.

•

Špecifikácia

Zabudovateľná rúra•
Multifunkčná rúra s kruhovým
vyhrevným telesom

•

Funkcie pečenia: spodný ohrev, gril,
gril + spodný ohrev, gril + spodný ohrev
+ ventilátor, gril + ventilátor, kruhové
teleso + spodný ohrev + ventilátor,
kruhové teleso + ventilátor, kruhové
teleso + ventilátor + SteamBake

•

Nehrdzavejúca oceľ bez otlačkov
prstov

•

Rúra s 3 pečúcimi úrovniami•
Funkcia rýchleho vyhriatia rúry•
Automatický návrh teploty•
Mäsová sonda•
Funkcia bezpečnosť detí•
Automatické bezpečnostné vypnutie
rúry

•

Indikácia zbytkového tepla•
Zasunovacie ovládacie prvky•
Elektronická regulácia teploty•

Technická špecifikácia

Typ výrobku : Zabudovateľná elektrická rúra•
Systém tepelnej úpravy : Ventilátor + kruhové ohrevné teleso•
Čistenie rúry : Katalytické•
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm) : 590x560x550•
Vnútorný objem (l) : 71•
Rozmery (mm) : 594x595x567•
Celkový elektrický príkon (W) : 3500•
Požadované istenie (A) : 16•
Napätie (V) : 230•
Dľžka prívodného kábla (m) : 1.5•
Farba : Nerezová oceľ s úpravou proti odtlačkom•
Energetická trieda : A+•
Funkcie rúry : Dolný ohrev, Tradičné pečenie, Mrazené pokrmy,
Gril, Vlhký horúci vzduch, Pečenie pizze, Pečenie s parou,
Teplovzdušné pečenie, Turbo gril

•

Elektronické funkcie : 45 predpripravených varných programov
Assist, akustický signál, alarm/hlásenie chýb, automatické
vypnutie, nastaviteľná hlasitosť zvukového upozornenia,
katalytické čistenie, Child lock (in off mode), čas varenia, čas
varenia s odhadovaným koncom, stopky, Delayed start (Time
delay), demo program s kódovaním, nastavenie jasu displeja,
dverový spínač pre svetlo, elektronická regulácia teploty, rýchle
predohriatie s výberom možností, senzor pokrmu, automatické
vypnutie senzoru pokrmu, ukazovateľ teploty senzoru pokrmu,
Food sensor end action adjustable, odporučaná teplota, denný
čas, Function lock (in running mode), Key tones menu with
deactivation, Menu non-connected, minútka, zapnutie/vypnutie
osvetlenia rúry (menu + samostatné tlačidlo), ukazovateľ
skutočnej teploty (°C) , indikácia zvyškového tepla, servisné
informácie

•

Hlučnosť (db(A)) : 47•
Plocha nejväčšieho plechu (cm2) : 1424•
Vybavenie rúry - rošty : 1 drôtená chrómovaná mriežka•
Vybavenie rúry - plechy : 1 smaltovaný plech na pečenie, 1 plech
na zachytávanie mastnoty šedý smalt

•

Čistá hmotnosť (kg) : 33•
Čiarový kód EAN : 7332543844814•

Popis výrobku
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