
Grilujte dozlatova
Skvěle ugrilovaná kuřecí křidélka nebo rozpečený křehký sýr halloumi. V 
našich pečicích troubách s integrovaným grilem připravíte rychle obojí.

Rovnoměrné pečení. Rychlé a efektivní
Náš inovativní systém proudění horkého vzduchu ohřívá celý vnitřní prostor 
trouby rychle a rovnoměrně. Tím šetří váš čas i energii a jídlo v troubě již 
nemusíte obracet. 

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.

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. 

Chutně navařeno za poloviční dobu díky funkci 
CombiQuick® 
Kompaktní trouba CombiQuick® vám umožňuje vařit 
dvakrát rychleji než standardní trouby. Díky kombinaci 
běžných funkcí trouby, grilu a mikrovlnného ohřevu 
můžete vařit chutně bez ohledu na to, kolik času máte.

O polovinu kratší čas vaření
Kompaktní trouba 800 CombiQuick® zkrátí dobu přípravy vašeho oblíbeného 
jídla o polovinu. Kombinuje horký vzduch, mikrovlnný ohřev a běžné 
multifunkční programy, abyste měli uvařeno dvakrát rychleji a mohli více času 
věnovat sobě nebo své rodině. 

Specifikace a benefity

• Kompaktní vestavná trouba
• Druh trouby: kompaktní multifunkční trouba s integrovanou mikrovlnnou 
funkcí
• Mikrovlnný výkon: 1000 W
• Funkce trouby: Spodní ohřev, Ventilátor + světlo, gril + spodní ohřev, Gril + 
spodní ohřev + ventilátor, Gril + ventilátor, Gril + horní ohřev, Mikrovlny, 
Kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor, vrchní 
ohřev, Horní + spodní ohřev
• Možnost pečení na 2 úrovních najednou
• Funkce rychlého zahřátí trouby
• Automatická nabídka teplot
• Vložené recepty
• Automatické váhové programy
• Dětská bezpečnostní pojistka
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Vlastnosti Performance
Vnitřní objem (l) 43
Barva Nerez

Elektronické funkce

90 receptů/automatických programů (s 
váhou), akustický signál, automatické 
vypnutí (jen trouby), dětský zámek, 
čas vaření zobrazený s programem, 
demo program, přímé zapnutí funkce 
mikrovlnné trouby, trvání, elektronická 

regulace teploty, konec, výběr 
rychlého předehřátí, oblíbené pečící 

programy, zámek funkcí, ohřátí + 
udržení teploty, udržení teploty 65°C, 

jazyky / textový displej, minutka, 
osvětlení trouby zapnout / vypnout, 

ukazatel teploty, indikace zbytkového 
tepla, použití zbytkového tepla, 

ukazuje běžící čas, zrušení běžícího 
času, servisní kódy, funkce rychlého 
nastavení, vypnutí denního času při 
vypnuté troubě, doporučená teplota, 

rozšíření času, denní čas

Funkce trouby

Spodní ohřev, Ventilátor + světlo, gril 
+ spodní ohřev, Gril + spodní ohřev + 
ventilátor, Gril + ventilátor, Gril + horní 

ohřev, Mikrovlny, Kruhové těleso + 
spodní ohřev + ventilátor, Kruhové 

těleso + ventilátor, vrchní ohřev, Horní 
+ spodní ohřev

Výbava trouby - rošty 1 běžný rošt chromovaný
Max. příkon (W) 3,0

Výbava trouby - plechy 1 smaltovaný koláčový plech na 
pečení

Vybavení trouby uzamknutí funkcí
Výsuvy ve výbavě kolejnice pro rošt Easy Entry
Rozměry a instalace Rozměry
Výška (mm) 455
Šířka (mm) 595
Hloubka (mm) 567
Vestavná výška (mm) 450
Šířka otvoru pro vestavbu (mm) 560
Hloubka otvoru pro vestavbu (mm) 550
Čistá hmotnost (kg) 41.3
Energie Energy supply
Značka Electrolux
Model KVLBE00X
Energetická třída No
Obecná velikost Střední

Technická specifikace
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