
Szybszy sposób na opiekanie i przyrumienianie 
Ten wydajny grill powoli Ci szybciej niż tradycyjny piekarnik precyzyjnie 
grillować, opiekać i przyrumieniać potrawy.

Szybkie nagrzewanie
Tryb szybkiego nagrzewania piekarnika pozwala skrócić czas przygotowania 
piekarnika do pracy w wymaganej temperaturze. Krótsza faza nagrzewania w 
porównaniu z tradycyjnym urządzeniem pozwoli Ci zamienić wolne chwile w 
niezapomniane posiłki.

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD PIECZENIEM
Szybko reagujący interfejs Command Wheel pozwoli Ci 
zachować pełną kontrolę nad procesem pieczenia, 
umożliwiając regulację czasu i temperatury oraz wybór 
funkcji pieczenia. Wystarczy dotknięcie, aby aktualne 
ustawienia pojawiły się na kolorowym wyświetlaczu 
LCD, który pozwala na monitorowanie

Aplikacja Connected Cooking dla poczucia większej 
kontroli w kuchni
Zyskaj osobistego asystenta w kuchni dzięki aplikacji 
Connected Cooking. Steruj ustawieniami piekarnika – w 
tym czasem i temperaturą – bezpośrednio ze 
smartfona. Korzystaj z inspirujących przepisów i 
wskazówek, jak przygotować potrawy. Aplikacja 
pozwoli też zdalnie sprawdzić postęp pieczenia.  

Kompaktowe urządzenie do zabudowy z funkcją mikrofali z przyjaznym 
interfejsem użytkownika i aplikacją Connected Cooking.

PEŁNIA SMAKU W O POŁOWĘ KRÓTSZYM CZASIE
Piekarnik CombiQuick to szybszy sposób na uzyskanie wyjątkowych smaków i 
wspaniałych potraw dzięki połączeniu pieczenia z termoobiegiem z szybkością 
kuchenki mikrofalowej w jednym kompaktowym urządzeniu.

Funkcje

• Kompaktowe urządzenie do zabudowy
• Piekarnik z funkcją mikrofali
• Sterowanie dotykowe
• Wielojęzyczny wyświetlacz LCD
• Funkcje: mikrofale, mikrofale, pizza, ogrzewanie talerzy, utrzymywanie 
temperatury, powolne gotowanie, termoobieg, termoobieg + mikrofale, Au 
Gratin, grzanie dolne, pieczenie chleba, pieczenie konwencjonalne + 
mikrofale, konwencjonalne/tradycyjne pieczenie, rozmrażanie + mikrofale, 
wyrastanie ciasta, suszenie, zamrożone potrawy, grill + mikrofale, grill, 
utrzymywanie ciepła, niska temperatura/powolne pieczenie, grillowanie turbo, 
grill turbo + mikrofale, mikrofale
• Automatyczne programy wagowe
• Termosonda
• Drzwi piekarnika/temp. frontu powyżej temp. otoczenia [°C]: 3 szyby/30
• Funkcja szybkiego nagrzewania
• Moc mikrofal: 1000 W
• Możliwość pieczenia na 2 poziomach jednocześnie
• Funkcja podgrzewania i utrzymywania ciepła
• Funkcja przedłużania czasu
• Blachy dołączone do piekarnika: 1 emaliowana blacha, 1 emaliowana 
brytfanna
• Wentylator zatrzymuje się po otwarciu drzwi piekarnika
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Halogenowe oświetlenie piekarnika
• Oświetlenie przy otwartych drzwiach
• Wentylator chłodzący
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Instalacja do zabudowy
Kolor stal szlachetna
Interfejs okrągłe, dotykowe
Tryby gotowania mikrofale/wielofunkcyjne

Funkcje piekarnika

ogrzewanie dolne, nawiew + 
oświetlenie, grill, grill + ogrzewanie 
dolne, grill + ogrzewanie dolne + 
nawiew, grill + nawiew, mikrofale, 
termoobieg + ogrzewanie dolne, 
termoobieg, ogrzewanie górne, 

ogrzewanie górne + dolne
Brytfanny dołączone do piekarnika 1 emaliowana blacha, 1 emaliowana 

brytfanna
Rodzaj rusztu 1, chromowany
Prowadnice chromowane, drabinki Easy Entry
Moc grilla [W] 1000
Całkowity pobór mocy [W] 3000
Moc grilla [W] 1900
Moc grzałki dolnej [W] 1000
Moc grzałki grilla [W] 1900
Moc grzałki termoobiegu [W] 1650
Oświetlenie 1, halogen góra
Sposób czyszczenia emalia samoczyszcząca
Moc oświetlenia [W] 25
Klasa efektywności energetycznej brak

Zakres temperatur 30°C-230°C
Pojemność użytkowa [l] 43
Wymagany bezpiecznik [A] 16
Napięcie [V] 230
Rodzaj wtyczki Schuko
Przewód [m] 1,5
Waga netto [kg] 40,4
Wysokość [mm] 455
Szerokość [mm] 595
Głębokość [mm] 567
Wysokość niszy [mm] 450
Szerokość niszy [mm] 560
Głębokość niszy [mm] 550
Kod produktu (PNC) 944 066 668
Kod EAN 7332543682676

Specyfikacja techniczna
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