
Rovnomerné prepečenie každého kúska
Vďaka veľkému ventilátoru XL sa horúci vzduch v rúre rovnomerne rozptýli a 
rúra sa zohreje rýchlejšie. Teplotu pečenia je možné znížiť až o 20 %. Vďaka 
tomu ušetríte nielen čas, ale aj peniaze za energiu.

Rýchly čas zahrievania, aby ste mohli rýchlo variť
Vynikajúce a rýchle výsledky varenia - táto rúra sa rýchlo zahrieva, čo vám 
dáva viac času na vychutnanie jedla s rodinou a priateľmi. 

Prehľad o priebehu pečenia
Vďaka časovaču na displeji budete mať prípravu 
pokrmov ešte lepšie pod kontrolou. Po zadaní času 
spustenia/skončenia prípravy na prehľadnom displeji 
LCD sa rúra v súlade s pokynmi automaticky 
spustí/vypne. 

Prirodzene čistá vďaka pare
Čistenie po príprave jedla nemusí byť povinnosť. Vlhkosť vnútri rúry vytvára 
paru, aby sa uvoľnil inak nepoddajný tuk a zvyšky, ktoré zostali na jej 
povrchoch. Takže môžete bez námahu dosiahnuť prirodzenú čistotu.

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.

Pripravujte pokrmy tak, ako vám najviac chutia 
Teplotná sonda, ktorá priebežne meria teplotu v strede vášho pokrmu, vás 
upozorní, až bude vaše jedlo hotové. Aké prepečenie mäsa preferujete? Či už 
rare, medium alebo well done, sonda ho za vás vždy postráži. 

Špecifikácie a benefity

• Zabudovateľná rúra
• Multifunkčná rúra s kruhovým vyhrevným telesom
• Funkcie pečenia: Bottom (fs), Fan + acc (fs), Grill (fs), Grill (40) + bottom (fs), 
Grill + fan (fs), kruhové teleso (40) + ventilátor (30°C), Ring (50) + fan + acc 
(fs), Ring (70) + bottom + fan (fs), kruhové teleso + spodný ohrev + ventilátor, 
kruhové teleso + ventilátor, Ring + fan + acc (fs)
• Nehrdzavejúca oceľ bez otlačkov prstov
• Rúra s 3 pečúcimi úrovniami
• Funkcia rýchleho vyhriatia rúry
• Automatický návrh teploty
• Mäsová sonda
• Indikácia zbytkového tepla
• Zasunovacie ovládacie prvky

Zabudovateľná rúra
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Typ výrobku Zabudovateľná elektrická rúra
Systém tepelnej úpravy Ventilátor + kruhové ohrevné teleso
Čistenie rúry Hladký smalt pre snadné čistenie
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, 
Rozmrazovanie, Rýchle zohrievanie, 
Gril, Vlhký horúci vzduch, Pečenie 

pizze, Teplovzdušné pečenie, Turbo 
gril

Elektronické funkcie

Child lock (off mode), stopky, 
automatické vypnutie (len rúry), 

kontrala výsledku, demo program s 
kódovaním, displej so symbolmi, 

elektronická regulácia teploty, 
zostávajúci čas, rýchle predohriatie s 
výberom možností, senzor pokrmu, 

automatické vypnutie senzoru pokrmu, 
ukazovateľ teploty senzoru pokrmu, 

odhad senzoru pokrmu, Function lock 
(running mode), minútka, osvetlenie 
rúry zap./vyp., ukazovateľ skutočnej 

teploty (°C) , resetovanie ukazovateľa 
času, indikácia zvyškového tepla, 

využitie zvyškového tepla, servisné 
kódy, odporučaná teplota, denný čas, 
akustický signál, dverový spínač pre 

svetlo, trvanie
Hlučnosť (db(A)) 47
Plocha nejväčšieho plechu (cm2) 1444
Vybavenie rúry - rošty 1 drôtená chrómovaná mriežka

Vybavenie rúry - plechy 1 smaltovaný plech na pečenie, 1 
hlboký odkvapávací pekáč sivý smalt

Čistá hmotnosť (kg) 34
Čiarový kód EAN 7332543503070

Technická špecifikácia

Zabudovateľná rúra

BEE542320M

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSGBOV180DE0000F.jpg
http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBOV180DE0000G.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1333035?signature=8fb2c23d9f8c3e62d3d644e212bd173aa2b5894dec6cf1a45871a6b7073838f9

