
Rychle zahřátá trouba šetří váš čas
Naše funkce rychlého zahřátí zajišťuje, že je trouba rozpálená přesně ve chvíli, 
kdy potřebujete. Ve srovnání s jinými troubami se totiž zahřeje na požadovaný 
stupeň v kratším čase. Vy tak máte dříve hotovo a můžete odpočívat.

Pyrolytické čištění pro trvalý lesk
Pyrolytické čištění udrží vaši troubu jako novou a bez namáhavého drhnutí. 
Tento inteligentní samočisticí systém spálí při vysoké teplotě mastnotu a 
ostatní zbytky na jemný popílek, který stačí jen setřít vlhkým hadříkem.

Teplotní sonda pro přesné pečení
Díky naší teplotní sondě dosáhnete vždy skvělých 
výsledků. Umožňuje vám sledovat teplotu ve středu 
pokrmu, a jakmile teplota dosáhne požadovaného 
stupně, trouba ukončí jeho přípravu.

Asistované vaření s LCD displejem
Náš LCD displej s asistovaným vařením vám pomůže 
připravit dokonale chutné jídlo. Stačí vybrat pokrm a 
trouba za vás nastaví čas a teplotu. Nebo můžete zvolit 
vlastní nastavení, aby výsledek vyhovoval vaší chuti. 
Působivé výsledky vždy zaručeny. 

AssistedCooking váš osobní šéfkuchař
AssistedCooking je jako váš osobní šéfkuchař. Vyberte 
pokrm, který chcete uvařit, a trouba sama nastaví režim 
a dobu přípravy. Individuální nastavení si dokonce 
můžete uložit pro další použití.

Jistota dobře upečeného jídla
Horkovzdušná trouba 800 SenseCook disponuje seznamem receptů a 
přednastavených programů, které vám umožní snadno připravit jakékoliv jídlo. 
K dispozici je také teplotní sonda, která spolehlivě hlídá teplotu uvnitř pokrmu. 
Pro trvale spolehlivé výsledky v každém pokrmu. 

Specifikace a benefity

• Vestavná trouba
• Topné kruhové těleso, podporující multifunkci trouby
• Funkce trouby: Spodní ohřev, Ventilátor + acc, Gril (40) + spodní ohřev, gril 
+ spodní ohřev, Gril + ventilátor, Kruhový ohřev + ventilátor (30°C) , Kruhový 
ohřev + ventilátor + acc, Kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor, Kruhové 
těleso + ventilátor
• Možnost pečení na 3 úrovních najednou
• Funkce rychlého zahřátí trouby
• Automatická nabídka teplot
• Vložené recepty
• Automatické váhové programy
• Teplotní sonda
• Paměťové funkce pro často používaná nastavení
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Vlastnosti Performance
Vnitřní objem (l) 71
Barva Nerez

Elektronické funkce

20 paměťových programů, 3 
pyrolytické cykly, 90 receptů / 

automatických programů (váha/senzor 
jídla), akustický signál, automatické 

vypnutí (jen trouby), nastavení 
hlasitosti minutky, prověření výsledku, 
dětský zámek, čas vaření zobrazený s 

programem, přičítání času, 
denní/noční jas, demo program, 
nastavení kontrast/jas, indikace 
zámku dveří, trvání, elektronická 

regulace teploty, konec, výběr 
rychlého předehřátí, oblíbené pečící 
programy, jídelní sonda, automatické 
vypnutí jídelní sondy, jídelní sonda - 
indikace teploty jádra, jídelní sonda - 

návrh pro pečení, zámek funkcí, ohřátí 
+ udržení teploty, udržení teploty 

65°C, aktivace tónů, jazyky / textový 
displej, denní paměť týden zpětně, 
minutka, osvětlení trouby zapnout / 
vypnout, pyrolýza se zpožděním, 
připomínka pro pyrolýzu, ukazatel 
teploty, odečítání času, indikace 

zbytkového tepla, použití zbytkového 
tepla, ukazuje běžící čas, servisní 
kódy, funkce rychlého nastavení, 
vypnutí denního času při vypnuté 

troubě, doporučená teplota, rozšíření 
času, denní čas

Funkce trouby

Spodní ohřev, Ventilátor + acc, Gril 
(40) + spodní ohřev, gril + spodní 

ohřev, Gril + ventilátor, Kruhový ohřev 
+ ventilátor (30°C) , Kruhový ohřev + 

ventilátor + acc, Kruhové těleso + 
spodní ohřev + ventilátor, Kruhové 

těleso + ventilátor
Výbava trouby - rošty 1 běžný rošt chromovaný
Max. příkon (W) 3500

Výbava trouby - plechy
1 smaltovaný koláčový plech na 

pečení, 1 odkapávací pekáč šedý 
smalt

Vybavení trouby ochlazování dveří

Výsuvy ve výbavě chromované, kolejnice pro rošt Easy 
Entry

Rozměry a instalace Rozměry
Výška (mm) 594
Šířka (mm) 595

Technická specifikace
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