Vestavná parní trouba SteamCrisp
LOC8H31X

Kde se chutné mění na lahodné
Je na čase prozkoumat sílu páry. Trouba 700 SteamCrisp® přidává během
přípravy vlhkost a peče při nižších teplotách, aby se suroviny nevysušovaly.
Výsledkem jsou pokrmy uvnitř šťavnaté se zlatavou křupavou kůrkou na
povrchu.

Specifikace a benefity
Uvnitř šťavnaté, zvenku křupavé díky funkci
SteamCrisp
Řekněte sbohem vysušeným pečínkám a pořiďte si
troubu SteamCrisp. Kombinuje páru s tradičním
ohřevem, což je ideální pro šetrné pečení. Suroviny
nebudou vysušené, ale naopak krásně šťavnaté. Pára
navíc zvýrazňuje chuť a zachovává texturu pokrmů.

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, ukončí jeho přípravu.

Snadné čištění s funkcí AquaClean
Čištění po vaření nemusí být namáhavé. Naše trouba
využívá sílu vlhkosti. Funkce AquaClean odpaří vodu
na dně trouby a vzniklá pára uvolní jinak odolnou
mastnotu a zbytky jídel na povrchu. Snadno tak
dosáhnete důkladné čistoty.

Rychlé a efektivní. Rovnoměrné pečení
S naším inovativním systémem proudí horký vzduch po celé troubě
rovnoměrně. Vaši troubu tak ohřívá rychleji a šetří váš čas a energii. Již nikdy
nemusíte jídlo v troubě obracet.
Víceúrovňové pečení
Vychutnejte si víceúrovňové pečení. Tepelný ventilátor distribuje teplotu
rovnoměrně uvnitř celé trouby. Můžete tedy péct bez obav až na 3 úrovních
najednou. Navíc funkce rychlého zahřátí zajišťuje, že je trouba rozpálená
přesně ve chvíli, kdy potřebujete.

• Vestavná trouba
• Integrovaná parní funkce
• Funkce trouby: Spodní ohřev, Gril, gril + spodní ohřev, světlo, Kruhové
těleso + spodní ohřev, Kruhové těleso + ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor
(udržení vlhkosti), Ventilátor s grilem (infrapečení), Ventilátor s grilem
(infrapečení) + spodní ohřev, Ventilátor + kruhové topné těleso (nízká teplota),
Ventilátor+kruhové topné těleso+spodní ohřev, Ventilátor+kruhové topné
těleso+pára
• 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

Vestavná parní trouba SteamCrisp
LOC8H31X
Technická specifikace
Typ výrobku
Systém tepelné úpravy
Čištění trouby
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)
Vnitřní objem (l)
Rozměry (mm)
Max. příkon (W)
Požad. jištění (A)
Napájecí napětí (V)
Délka kabelu (m)
Barva
Třída energetické účinnosti

Funkce trouby

Vestavná pečící trouba
Integrovaný parní
Aqua Clean Enamel
600x560x550
72
594x596x569
3380
16
220-240
1.6
Nerezová ocel
A+
Gratinovaná jídla, Spodní ohřev,
Pečení chleba, Tradiční pečení,
Rozmrazování, Kynutí těsta, Sušení,
Mrazené pokrmy, Gril, Nízká vlhkost,
Uchovat teplé, Vlhké horkovzdušné
pečení, Pečení pizzy, Ohřev talířů,
Zavařování, Pomalé pečení, Parní
regenerace, Pravé horkovzdušné
pečení, Turbo gril

Elektronické funkce

Hlučnost (dB)
Plocha největšího plechu (cm²)
Výbava trouby - rošty
Výbava trouby - plechy
Hmotnost (kg)

ukazatel teploty, Odečítání času,
osvětlení trouby zapnout / vypnout,
ohřátí + udržení teploty, zámek funkcí,
oblíbené pečící programy, 77 receptů/
automatických programů (9 receptů
váhových), akustický signál, dětský
zámek, čas vaření během programu,
demo program, udržení teploty 65°C,
tóny kláves, alarmů a chyb,
aktivace/deaktivace (kromě hlavního
vypínače), jazyky / textový displej,
denní paměť týden zpětně, minutka,
ukazuje běžící čas, použití zbytkového
tepla, indikace zbytkového tepla,
rychlé předehřátí, konec,
bezpečnostní vypnutí, servisní kódy,
funkce rychlého nastavení, pára,
Vypnutí denního času při vypnuté
troubě, doporučená teplota, rozšíření
času, denní čas, odečítací a přičítací
časovač, 20 paměťových programů,
elektronická regulace teploty, trvání
45
1424
1 bežný rošt chromovaný vysoký
1 smaltovaný koláčový plech na
pečení, 1 odkapávací pekáč šedý
smalt
33.2

