
Foloseste gratarul pentru preparate cu o crusta aurie
De la sunca crocanta, la mozzarella fierbinte, obtine mai multe ca niciodata de 
la gratarul tau. Perfect pentru aripioare de pui crocante si halloumi care se 
topeste in gura. 

Rapid și eficient, Even Cooking
Sistemul de gătire uniformă, Even Cooking, distribuie căldura prin tot cuptorul, 
asigurandu-se că totul este gătit uniform. Fără a mai fi nevoie sa întorci 
preparatul. Tehnologia permite încălzirea mai rapidă a cuptorului, economisind 
timp și energie.

Economiseste timp cu funcţia de Încălzire rapidă 
Cu funcţia de Încalzire rapidă, cuptorul este gata de 
treaba odată cu tine. Având o durată de pre-încălzire 
mai scurtă față de incalzirea convențională, momentele 
ramase libere pot fi transformate în mese memorabile. 

Afișaj LED EXPlore cu butoane tactile
Încearcă un mod nou de a controla cuptorul cu ajutorul afișajului LED EXPlore 
cu butoane tactile. Interfaţa dinamică asigură acces rapid și control precis al 
timpului de gătire, al temperaturii și al funcțiilor cuptorului.

Preparate delicioase gatite de doua ori mai repede
CombiQuick® 800 reduce timpul necesar prepararii mancarii preferate. 
Mancarea este gatită de doua ori mai rapid in acest aparat compact prin 
combinarea ventilatorului cu aer cald, a programului cuptorului multifunctional 
si a modului microunde. Creeaza preparate delicioase de doua ori mai rapid.

Beneficii & caracteristici

• Cuptor compact incorporabil
• Cuptor cu functie de microunde
• Putere microunde: 1000 W W
• Functii gatire cuptor: Incalzire jos, Coacere conventionala + microunde, 
Gatire conventionala / traditionala, Dezghetare + microunde, Alimente 
congelate, Grill + microunde, Grill, Microunde, Setare pizza, Reincalzire + 
Microunde, Gatire cu ventilatie, Gatire cu ventilatie + microunde, Grill turbo, 
Grill turbo + microunde
• Functii electronice cuptor: 45 de programe de gătire predefinite, Semnal 
sonor, Alarmă/ sunete de eroare, Oprire automata de siguranta doar pentru 
cuptor, Ceas cu volum ajustabil, Blocare de siguranță pentru copii (mod oprit), 
Timer, Timer, Cronometru, Pornire întârziată, Mod demonstrativ cu cod, 
Luminozitate ajustabila ecran, Intrerupator pe usa pentru lumina, Reglare 
electronica a temperaturii, Incalzire rapida - selectabil, Functie de blocare 
(mod functionare), Sunet taste/butoane cu optiune de dezactivare, Meniu ne 
conectat, Avertizare sfarsit de program, Iluminare cuptor on/off, Indicator 
temperatura reala (°C), Indicatii caldura reziduala, Informatii service, 
Temperatura propusa, Timpul zilei 
• Cavitate cuptor cu 2 niveluri de coacere
• Cuptor cu incalzire rapida
• Propunere automata a temperaturii de gatire
• Reglare electronica a temperaturii
• Functie pentru siguranta copii
• Functie de oprire automata pentru siguranta
• Indicator caldura reziduala
• Butoane retractabile
• Lumina halogen cuptor
• Aprindere lumina cuptor in momentul deschiderii usii
• Email foarte stralucitor, usor de curatat
• Oprire ventilator la deschiderea usii
• Ventilator racire
• Tavi cuptor incluse: 1 tava prajituri email gri, 1 Glass plate 
• Gratar(e) cuptor: 1 raft sarma cromata 
• Mod demo
• Lungime cablu electric: 1.5 m 
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Conectivitate Fără
Tip cuptor Electric
Capacitatea neta (l) 43
Clasa de eficienta energetica No
Putere maxima - electric (W) 3000
Putere maxima grill (W) 1900
Putere maxima cuptor (W) 3000
Variatie temperatura 30°C - 230°C
Tip gatire Microunde/Multifunctional

Functii gatire

Incalzire jos, Coacere conventionala + 
microunde, Gatire conventionala / 

traditionala, Dezghetare + microunde, 
Alimente congelate, Grill + microunde, 

Grill, Microunde, Setare pizza, 
Reincalzire + Microunde, Gatire cu 

ventilatie, Gatire cu ventilatie + 
microunde, Grill turbo, Grill turbo + 

microunde
Curăţare cuptor Fără autocurăţare
Senzor gatire Fara
Gratar 1 raft sarma cromata
Tavi 1 tava prajituri email gri, 1 Glass plate
Ghidaje Grilaje cu intrare usoara
Siguranta usa Nu

Culoare inox
Greutate netă, kg 39.9
Dimensiuni ÎxLxA, mm 455x595x567
Dimensiuni spatiu incastrare IxLxA 
(mm) 450x560x550

Cablu alimentare, m 1.5
Siguranta necesara (A) 16
Stecher Schuko
Tensiune (V) 220-240
EAN 7332543808793

Specificatii tehnice
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