
iQ700, Vestavná pečicí trouba s přídavnou párou, 60 x 60 cm, černá

HR876G2B0

Typ trouby / druh ohřevu

• Pečicí trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, 

velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, 

udržování tepla

• další způsoby vaření s párou: regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta

• elektronická regulace teploty 30 °C - 300 °C

• vnitřní objem: 71 l

 

Výsuvný systém

• počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 ks

• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, se stop funkcí, plně výsuvný, odolné při pyrolýze

Design

• black Steel Design

• otočný volič

• antracitový smalt

Čištění

• activeClean® - automatické samočištění

• humidClean - hydrolytické čištění

• celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

• 3,7" barevný grafický TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním

• elektronické hodiny

• automatický návrh teploty

 ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu teplotní sonda program sabat

• softMove - tlumené otevírání a dovírání dvířek, výklopná dvířka, softClose - tlumené dovírání dvířek trouby

• studioLine madlo

• pomocný systém: cookControl Plus

• roastingSensor Plus teplotní sonda

• rychloohřev

• coolStart

• halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním

• chladící ventilátor

• zásobník na vodu o objemu 1 l

• ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu

• umístění parního generátoru mimo varný prostor

Příslušenství

• 1 x rošt, 1 x smaltovaný plech, 1 x univerzální pánev

Bezpečnost a energetická náročnost

• teplota dveří max. 30 °C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu)

• nízká teplota dvířek trouby v průběhu pyrolytického čistění

• 4 ks prosklené dveře CoolTouch

• elektronický zámek dveří

 dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří

 

Technické informace

• délka síťového kabelu: 120 cm

• napětí: 220 - 240 V

• celkový příkon elektro: 3.6 kW

• energetická třída (dle EU 65/2014): A+

 spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu:0.87 kWh(na stupnici třidy energeticke účinnosti od A+++ do D)

 spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace:0.69 kWh

 počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečicího prostoru:71 l

Rozměry

• rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm

• rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

• „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

• Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady IQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech 

vestavěných spotřebičů.


