
RÓWNOMIERNE EFEKTY PIECZENIA – ZA KAŻDYM RAZEM
Dzięki zaawansowanej technologii wentylacji piekarnik SurroundCook 
zapewnia optymalną ilość ciepła. Równomiernie. Precyzyjnie. W dowolnym 
miejscu. Podczas pieczenia jednej lub wielu potraw. Nigdy więcej obracania 
potraw w połowie pieczenia. Wyłącznie efekty, których oczekujesz.

Absolutna dokładność, za każdym razem
Czytelny wyświetlacz z przyciskami dotykowymi zapewnia jeszcze bardziej 
precyzyjną kontrolę nad procesem gotowania. Timer aktywowany jest za 
pomocą przycisku start/stop na wyświetlaczu LCD.

Doskonałe efekty dzięki technologii Food Sensor
Dzięki wykorzystaniu termosondy Food Sensor ten 
piekarnik mierzy temperaturę wewnątrz potrawy 
podczas jej pieczenia. Gwarantuje to za każdym razem 
doskonałe efekty pieczenia.

Czyszczenie katalityczne
Technologia czyszczenia katalitycznego pozwoli 
zapomnieć o konieczności usuwania tłustych 
zabrudzeń z piekarnika. Ten system samoczynnego 
czyszczenia zaczyna działać automatycznie, gdy 
piekarnik osiąga temperaturę 250°C. Dzięki temu 
czyszczenie nie stanowi teraz żadnego problemu.

Dodaj parę, aby uzyskać lepsze efekty pieczenia
Oprócz standardowych funkcji ten piekarnik ma również 
przycisk SteamBake, którego naciśnięcie powoduje 
dodanie pary na początku procesu pieczenia. 
Obecność pary zapewnia chrupiącą skórkę oraz miękki 
i delikatny środek.

Piekarnik z funkcją PlusSteam, idealną do pieczenia chleba i ciast, z 
termosondą, systemem pieczenia konwekcyjnego Hot Air, opcjami 
czyszczenia katalitycznego oraz Soft Closing, stal szlachetna.

Dodaj parę, aby uzyskać lepsze efekty pieczenia
Oprócz standardowych funkcji piekarnik ma również przycisk PlusSteam, który 
umożliwia dodanie pary na początku procesu pieczenia. Para zapewnia 
odpowiednią wilgotność powierzchni ciasta, dzięki czemu staje się ono złociste 
i chrupiące z wierzchu, a jednocześnie miękkie i delikatne w środku. 
Gwarantuje to doskonałe efekty wypieku

Funkcje

• Piekarnik do zabudowy
• Piekarnik wielofunkcyjny z termoobiegiem
• Wyświetlacz: HEXAGON
• Funkcje: grzanie dolne, kataliza, konwencjonalne/tradycyjne pieczenie, 
rozmrażanie, szybkie nagrzewanie, grill, nawilżanie, pizza, termoobieg, 
termoobieg PLUS STEAM, grillowanie turbo
• Termosonda
• Elektroniczna regulacja temperatury
• Automatyczne propozycje temperatury
• Drzwi piekarnika/temp. frontu powyżej temp. otoczenia [°C]: 3 szyby/30
• Funkcja szybkiego nagrzewania
• Możliwość pieczenia na 3 poziomach jednocześnie
• Funkcja automatycznego wyłączenia piekarnika
• Wskaźnik ciepła pozostałego
• Blachy dołączone do piekarnika: 1 emaliowana blacha, 1 emaliowana, 
głęboka brytfanna
• Łatwe do czyszczenia drzwi
• Wentylator zatrzymuje się po otwarciu drzwi piekarnika
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Halogenowe oświetlenie piekarnika
• Oświetlenie przy otwartych drzwiach
• Chowane pokrętła
• Wentylator chłodzący
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Instalacja do zabudowy
Kolor stal szlachetna Antifingerprint
Interfejs wysuwane, metalowa nasadka
Wyposażenie prowadnice TR1LV
Tryby gotowania termoobieg

Funkcje piekarnika

ogrzewanie dolne, Nawiew + akc, grill 
(40) + ogrzewanie dolne, grill (fs), grill 

+ nawiew (alter), termoobieg (40 + 
nawiew (30°C), termoobieg (50) + 
nawiew + akc, termoobieg (70) + 

ogrzewanie dolne, termoobieg (70) + 
ogrzewanie dolne, termoobieg, 

termoobieg (fs), termoobieg + akc, 
termoobieg + SteamBake

Brytfanny dołączone do piekarnika 1 emaliowana blacha, 1 emaliowana, 
głęboka brytfanna

Rodzaj rusztu 1, chromowany
Prowadnice chromowane, drabinki Easy Entry
Moc grilla [W] 0
Całkowity pobór mocy [W] 3500
Moc grilla [W] 2300
Moc grzałki dolnej [W] 1000
Moc grzałki górnej [W] 0
Moc grzałki grilla [W] 2300
Moc grzałki termoobiegu [W] 2400

Oświetlenie 1, halogen góra
Sposób czyszczenia powłoka katalityczna
Moc oświetlenia [W] 40
Klasa efektywności energetycznej A+
Zużycie energii przy standardowym 
obciążeniu [kW] 1,09

Zużycie energii, wentylator [kWh/cykl] 0,69
Zakres temperatur 30°C-300°C
Poziom hałasu [dB] - górny piekarnik 47
Pojemność użytkowa [l] 71
Powierzchnia największej płyty 
grzewczej - górny piekarnik [cm2] 1444

Wymagany bezpiecznik [A] 16
Napięcie [V] 230
Rodzaj wtyczki Schuko
Przewód [m] 1,5
Waga netto [kg] 34
Wysokość [mm] 594
Szerokość [mm] 595
Głębokość [mm] 567
Wysokość niszy [mm] 590
Szerokość niszy [mm] 560
Głębokość niszy [mm] 550

Specyfikacja techniczna
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