
EOD6P71X Zabudovateľná rúra

SteamBake – vaša domáca pekáreň

Technológia SteamBake pridá na začiatku pečenia k
horúcemu vzduchu aj paru, ktorá sa postará o
chrumkavú kôrku a vláčnu striedku. Cesto vplyvom
pary krásne dokysne a bude ešte nadýchanejšie.

Funkcia SteamBake na chutné pečenie

S funkciou SteamBake napečiete doma rovnako ako v
pekárni. Vlhkosť podporuje lepšie kysnutie cesta, aby
bolo vláčnejšie, a suché teplo zase vykúzli zlatistú
kôrku. Doprajte si skvelé koláče a pečivo napečené
doma.

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.

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

Náš časovač s LED displejom navrhuje teploty na základe zvolených funkcií
pečenia.

•

Funkcia rýchleho ohrevu predhreje rúru rýchlejšie než štandardné rúry.•

Špecifikácia

Zabudovateľná rúra•
Multifunkčná rúra s kruhovým
vyhrevným telesom

•

Funkcie pečenia: spodný ohrev,
spodný ohrev + kruhové ohrevné teleso
+ ventilátor (pizza), ventilátor + svetlo,
gril + spodný ohrev + ventilátor, gril +
vrchný ohrev, gril + vrchný ohrev +
ventilátor, kruhové teleso + spodný
ohrev + ventilátor, kruhové teleso +
ventilátor + SteamBake, vrchný a
spodný ohrev

•

Rúra s 3 pečúcimi úrovniami•
Funkcia rýchleho vyhriatia rúry•
Automatický návrh teploty•
Mäsová sonda•
Pyrolytické samočistenie•
Pripomenutie pyrolytického čistenia•
Funkcia bezpečnosť detí•
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 : Pyrolytické•
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm) : 600x560x550•
Vnútorný objem (l) : 72•
Rozmery (mm) : 594x596x568•
Celkový elektrický príkon (W) : 3490•
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, Rýchle zohrievanie, Vlhký horúci vzduch, Pečenie
pizze, Teplovzdušné pečenie PLUS, Turbo gril

•

Elektronické funkcie : trvanie, ukazovateľ teploty senzoru pokrmu,
demo program, indikácia otvorených dverí, automatické vypnutie
(len rúry), kontrala výsledku, 2 pyrolytické cykly, akustický signál,
detský zámok, stopky, elektronická regulácia teploty, ukončenie
programu, rýchle predohriatie s výberom možností, pyrolýza -
upomienka, ukazovateľ skutočnej teploty, osvetlenie rúry
zap./vyp., pyrolýza s posunutým štartom, zámok funkcií, minútka,
senzor pokrmu, automatické vypnutie senzoru pokrmu,
resetovanie ukazovateľa času, indikácia zvyškového tepla,
využitie zvyškového tepla, servisné kódy, odporučaná teplota,
denný čas

•

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) : 33.1•
Čiarový kód EAN : 7332543662685•
Product Partner Code : ER•

Popis výrobku
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