
COE7P31X2 Zabudovateľná rúra

Vaša skratka k správne pripraveným receptom

Horkovzdušná rúra 700 SenseCook® s teplotnou
sondou umožňuje podrobne monitorovať teplotu vnútri
jedla a sama vypne, keď dosiahne správnu teplotu
vnútri jedla. Spoznajte skratku k jemnému steaku a
chutným lazaniam. S nami dosiahnite chutné

Precízne pečenie s našou teplotnou sondou

Vďaka našej teplotnej sonde môžete zakaždým
dosiahnuť dokonalé výsledky. Umožňuje vám
monitorovať proces pečenia meraním teploty vnútri
jedla. Dokonca vám oznámi, keď bude jedlo upečené
na požadovanú teplotu a zastaví pečenie.

Úplná viditeľnosť s naším LCD displejom

S naším LCD displejom máte čas, režim a teplotu
pečenia na dosah ruky. Poskytuje prístup k vopred
naprogramovaným receptom, takže vaša rúra urobí tú
ťažkú prácu za vás. Vyberte si pokrm a vaša rúra sa
automaticky prispôsobí, aby ste vytvorili dokonalý

Ďalšie benefity
Pyrolytické čistenie premení mastnotu a zvyšky jedla na prach.•

Funkcia rýchleho ohrevu predhreje rúru rýchlejšie než štandardné rúry.•

Majte bezproblémový prístup k pokrmom v rúre.•

Špecifikácia

Zabudovateľná rúra•
Multifunkčná rúra s kruhovým
vyhrevným telesom

•

Funkcie pečenia: spodný ohrev,
ventilátor + svetlo, gril, Grill + bottom +
fan (humid), gril + vrchný ohrev, Grill +
top + fan, kruhové teleso + spodný
ohrev + ventilátor, kruhové teleso +
ventilátor, kruhové teleso + ventilátor,
vrchný a spodný ohrev, vrchný a
spodný ohrev

•

Rúra s 3 pečúcimi úrovniami•
Funkcia rýchleho vyhriatia rúry•
Automatický návrh teploty•
Zabudované recepty•
Automatické hmotnostné programy•
Mäsová sonda•
Pyrolytické samočistenie•
Pripomenutie pyrolytického čistenia•
Funkcia bezpečnosť detí•
Automatické bezpečnostné vypnutie
rúry

•

Indikácia zbytkového tepla•
Elektronická regulácia teploty•

Technická špecifikácia

Typ výrobku : Zabudovateľná elektrická rúra•
Systém tepelnej úpravy : Ventilátor + kruhové ohrevné teleso•
Čištění rúry : pyrolitický•
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm) : 600x560x550•
Vnútorný objem (l) : 72•
Rozmery (mm) : 594x596x569•
Celkový elektrický príkon (W) : 3480•
Požadované istenie (A) : 16•
Napätie (V) : 220-240•
Dľžka prívodného kábla (m) : 1.6•
Farba : Nehrdzavejúca oceľ•
Energetická trieda : A+•
Funkcie rúry : Dolný ohrev, Tradičné pečenie, Rozmrazovanie,
Rýchly gril, Gril, Udržiavanie teploty, Vlhký horúci vzduch,
Pečenie pizze, Pomalé pečenie, Teplovzdušné pečenie, Turbo
gril

•

Elektronické funkcie : demo program, indikácia otvorených dverí,
elektronický zámok dvier, čas varenia zobrazený s programom,
dverový spínač pre svetlo, rýchle predohriatie, obľúbený program,
ukončenie programu, trvanie, elektronická regulácia teploty, 3
pyrolytické cykly, 9 receptov / automatických programov (3
recepty s hmotnosťou), akustický signál, detský zámok, minútka,
osvetlenie rúry zap. / vyp., pyrolýza s posunutým štartom,
pyrolýza - upomienka, ukazovateľ skutočnej teploty, resetovanie
ukazovateľa času, indikácia zvyškového tepla, využitie
zvyškového tepla, čas programu, bezpečnostné vypnutie,
servisné kódy, vypnutie času dňa v stave vypnutia, odporučaná
teplota, denný čas, minútka (odpočet, prípočet)

•

Hlučnosť (db(A)) : 45•
Plocha nejväčšieho plechu (cm2) : 1424•
Vybavenie rúry - rošty : 1 drôtená vysoká chrómovaná mriežka•
Vybavenie rúry - plechy : 1 smaltovaný plech na pečenie, 1 plech
na zachytávanie mastnoty šedý smalt

•

Čistá hmotnosť (kg) : 34•
Čiarový kód EAN : 7332543663187•
Product Partner Code : ER•

Popis výrobku
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