
Pirolitično čiščenje za trajen sijaj
Ohranjanje pečice kot nove ni težko z našo pametno funkcijo pirolitičnega 
čiščenja. Ta sistem samodejnega čiščenja segreje pečico do temperature, ki 
spremeni ostanke maščobe in druge ostanke v pepel. To pomeni, da morate 
dno samo obrisati. Niti enega dneva več ne boste porabili za drgnjenje.

Zaslon na dotik, strokovna pomoč na dosegu
Naši zasloni na dotik nudijo intuitivno izkušnjo, omogočajo boljši nadzor nad 
pečenjem v pečici. Pomikate se lahko po različnih kategorijah s hrano, od 
mesa do rib, prilog ali sladic. Preprosto uživajte v izjemno okusnih rezultatih.

Slastni obroki na preprost način s povezljivostjo
Izkusite pravo kuharsko pomoč s povezanim kuhanjem. 
Na daljavo nastavite in spremenite čas in temperaturo 
pečice. Uživajte v priročnosti nadzorovanja poteka 
kuhanja, celo izven kuhinje.

Natančno pečenje z našim tipalom za jedi
Zahvaljujoč našemu tipalu za jedi lahko vsakokrat 
dosežete popolne rezultate. Omogoča vam nadzorovati 
postopek pečenja z merjenjem temperature jedra 
hrane. Opomni vas celo, ko se hrana speče na želeno 
temperaturo, in ustavi pečenje.

Spoznajte svojega osebnega kuharja – 
AssistedCooking
AssistedCooking je podobno, kot bi imel osebnega 
sous kuharja. Izberite hrano, ki jo boste pripravljali, 
pečica pa bo za vas nastavila pravi program in čas – s 
hitrejšim predgrevanjem. Nastavitve lahko celo shranite 
po svojem okusu. 

Vaša bližnjica do receptov
Pričakujte odlične rezultate iz pečice 800 AssistedCooking s tipalom za jedi. 
Tipalo nadzira temperaturo jedra jedi in nudi možnost določanja zapečenosti. 
Celo izklopi se, ko je obrok pripravljen. Zdaj lahko vsakokrat postrežete 
popolne račje prsi.

Prednosti in značilnosti

• Vgradne pečice
• Večfunkcijska pečica s krožnim grelcem
• Možnost pečenja na 3 nivojih
• Funkcija hitrega segrevanja
• Sonda za meso
• Samočistilni sistem s pirolizo
• Opomnik za pirolitično čiščenje
• Samodejno predlaganje temperature
• Funkcija spomin, za shranjevanje najpogostejših uporabljenih programov
• Samodejni program glede na težo jedi
• Elektronski nadzor temperature
• Funkcija podaljšanja časa pečenja
• Varovalo za otroke
• Funkcija samodejnega izklopa pečice
• Kazalnik preostale toplote
• Večjezični prikazovalnik na pečici

• Halogenska luč pri pečici
• Samodejno vžiganje luči
• Enostavno čiščenje vrat
• Samodejni ventilator
• Ventilator za hlajenje
• Priloženi pekači s pečico: 1 globoki pekač iz sivega emajla, 2 pekača za 
sladice iz sivega emajla
• Število rešetk v pečici: 1 kromirana rešetka 
• Dodatek za žar
• Fukncija VelvetClosing® za mehko in tiho zapiranje vrat 
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Čiščenje pečice piroliza
Uporabna prostornina notranjosti (l) 71
Razred energijske učinkovitosti A++
Razpon temperature 30°C - 300°C
Glasnost dB(A) 48
Zunanje mere (VxŠxG) v mm 594x595x567
Vključeni dodatki enonivojska izvlečna vodila, variabilna
Notranjost Sivi emajl
Vgradne mere (mm) 590x560x550
Skupna priključna moč (W) 3500
Moč (V) 230
Varovalka (A) 16
Dolžina kabla (m) 1,5
Moč mikrovalov (W) 0
Barva mat črna
Poraba energije pri običajnem načinu 
kroženja zraka (kWh/cikel) 1.09

PNC koda 944184868
Product Partner Code KR

Specifikacija izdelka
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