
Un cuptor care se curăţă singur
Cu o simplă activare a funcţiei de curăţare pirolitică, murdăria, grăsimea și 
reziduurile de alimente din cuptor sunt transformate în cenușă, pe care o puteţi 
șterge cu ușurinţă cu o lavetă umedă.

Gătire intuitivă la cuptor. Cu afișajul EXCite Touch Display
Afișajul EXCite Touch oferă acces la o varietate mare de funcţii ale cuptorului 
pentru fiecare fel de mâncare. În plus, simplifică reglarea temperaturii 
cuptorului și a timpilor de gătire. Și oferă feedback direct, cu evidenţierea celor 
mai importante informaţii.

Gătire conectată pentru mai mult control în 
bucătărie
Aveti propriul asistent personal in bucatarie cu functia 
Gatire conectata. Controlati setarile cuptorului, inclusiv 
durata si temperatura, de pe dispozitivul mobil. Găsiţi 
inspiraţie pentru reţete și sfaturi legate de modul de 
preparare. Sau folosiţi-o pentru a urmări preparatul din 
altă cameră.

Rezultate perfecte cu Senzorul de gătire
Datorită Senzorului de gătire al acestui cuptor puteţi 
măsura temperatura zonei de mijloc a preparatului dvs., 
în timpul procesului de gătire. Așadar, veţi obţine 
rezultate perfecte de fiecare dată.

Gătirea asistată - scurtătura către perfecţiune
Gătirea asistată este ajutorul dvs. în bucătărie. Alege o categorie de preparat 
din meniu, iar cuptorul se va ocupa de toate setările pentru rezultate delicioase 
de fiecare dată. Puteţi alege chiar și nivelul de gătire a fripturilor preferate. În 
plus, nu trebuie să vă faceţi griji în privinţa siguranţei, deoarece acest cuptor

Rezultate perfecte, fără efort
Acest cuptor cu Gătire asistată este prevăzut cu o colecţie generoasă de 
reţete, pentru gătire fără efort. De asemenea, este prevăzut și cu un senzor de 
gătire, care măsoară temperatur din interiorul preparatului pentru mai multă 
precizie. 

Beneficii & caracteristici

• Cuptor incorporabil
• Cuptor multifunctional cu element de incalzire sub forma de inel
• Clasa de energie cuptor: A++
• Functii gatire cuptor: Au gratin, Incalzire jos, Coacere paine, Gatire 
conventionala / traditionala, Dezghetare, Dospire, Alimente congelate, Grill, 
Mentinere la cald, Coacere umeda cu ventilatie, Setare pizza, Incalzire platou, 
Conservare alimente, Gatire inceata, Gatire cu ventilatie, Grill turbo
• Inox antiamprente
• Cavitate cuptor cu 3 niveluri de coacere
• Cuptor cu incalzire rapida
• Proba de carne
• Cuptor cu autocurăţare PYROLUXE® și notificare automată
• Propunere automata a temperaturii de gatire
• Functie de memorie pentru a retine cele mai utilizate setari
• Programe automate in functie de greutate
• Reglare electronica a temperaturii
• Functie pentru siguranta copii
• Functie de oprire automata pentru siguranta
• Indicator caldura reziduala
• Control prin atingere
• Cuptor cu afisaj in mai multe limbi
• Functii electronice cuptor: Indicator temperatura reala (°C), Indicatii caldura 
reziduala (°C), Utilizare caldura reziduala, Service info, Intrerupere display pe 
timpul zilei , Temperatura propusa, Timpul zilei, 160 variety of pre-set cooking 
programmes "Assist" (weight/food sensor), 3 Favorites, 3 cicluri curatare 
pirolitica, 30 limbi, Semnal sonor, App control, Oprire automata de siguranta 
doar pentru cuptor, Ceas cu volum ajustabil, Check Result (Finish Assist by 
remaining 10% duration), Child lock (in off mode), Reamintire curatare, Clock 
style in standby (2 versions), Conectivitate, Cooking with Duration, Cooking 
with End Time and Duration, Mod demonstrativ cu cod, Luminozitate 
ajustabila ecran, Display Full colour TFT touch 95x35mm, Reglare electronica 
a temperaturii, Inchidere elctronica a usii, Incalzire rapida - selectabil, Senzor 
mancare, Senzor mancare cu oprire automata, Senzor mancare cu indicator 
temperatura miez, Food sensor time estimation, Mentinere caldura 65 °C 
prelungita cu LTC si set FS, Sunet taste&alarma/activare/dezactivare tonuri de 
eroare (cu exceptia Pornit/Oprit), Limbi/Display text, Intrerupator principal, 
Memory day time 3 days, Avertizare sfarsit de program, Oven light on/off 
selectable (menu + direct access button), Pyrolytic cleaning (3 cycles: quick. 
normal. intense) 
• Lumina halogen cuptor
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Tip cuptor Electric
Capacitatea neta (l) 71
Consum de energie modul 
conventional (kWh/ciclu) 1.09

Consum de energie modul ventilatie
(kWh/ciclu) 0.52

Putere maxima - electric (W) 3500
Putere maxima grill (W) 2300
Putere maxima cuptor (W) 3500
Variatie temperatura 30°C - 300°C
Tip gatire Ventilator + Incalzire circulara

Functii gatire

Au gratin, Incalzire jos, Coacere 
paine, Gatire conventionala / 

traditionala, Dezghetare, Dospire, 
Alimente congelate, Grill, Mentinere la 

cald, Coacere umeda cu ventilatie, 
Setare pizza, Incalzire platou, 

Conservare alimente, Gatire inceata, 
Gatire cu ventilatie, Grill turbo

Curăţare cuptor Autocurăţare pirolitică
Finisaje / Accesorii incluse Suport tava telescopic - 1 nivel
Gratar 1 raft sarma cromata

Tavi 1 tava prajituri email gri, 1 tava 
colectoare email

Ghidaje Cromate, Ghidaje cu intrare usoara

Siguranta usa Inchizatoare electronica usa, Blocare 
curatare pirolitica

Culoare Inox antiamprentă
Greutate netă, kg 36.5
Dimensiuni ÎxLxA, mm 594x595x567
Dimensiuni spatiu incastrare IxLxA 
(mm) 590x560x550

Cablu alimentare, m 1.5
Siguranta necesara (A) 16
Tip priza Schuko
Tensiune (V) 230
Categorie produs Cuptor
EAN 7332543722709

Specificatii tehnice
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