
Равномерно изпичане при всяко ниво на готвене на фурната
С тази фурна можете да постигате равномерно изпичане на всяко ниво в 
голямата вътрешноста. Това е така, защото новата технология Hot Air с 
голям вентилатор гарантира мощно и равномерното завихряне на 
горещия въздух из цялата вътрешност на фурната. Така топлината 
достига до всяко кътче.

Управлявайте лесно настройките на фурната с LED дисплея EXPlore.
Управлявайте фурната по нов начин с удобния LED дисплей EXPlore със 
сензорни бутони. Интерфейсът Ви дава бърз достъп и динамичен контрол 
на времето за готвене, температурата и други функции.

Започнете готвенето по-рано с по-бързо предварително нагряване 
благодарение на функцията за бързо загряване.
Възползвайте се от повече време с функцията за бързо загряване, която 
нагрява фурната предварително с 40% по-бързо от конвенционалните 
модели. Насладете се на минимално чакане преди да започнете да 
готвите, спестявайки време за други занимания. 

Самопочистваща се фурна
Професионални стандарти не само при готвенето, 
но и при почистването посредством Пиролиза.  
Нагрявайки фурната до 500°C, тази самопочистваща 
система превръща всички мазни отлагания и 
остатъци от храна във фина пепел, която можете да 
забършете с влажна кърпа. 

Голяма гъвкавост при готвене на няколко нива
Допълнителният кръгов нагревателен елемент 
гарантира равномерно готвене от край до край на 
няколко нива, дори и ако заредени няколко тави. 
Бсяка порция е толкова добре изпечена колкото и 
предишната.

Получавате равномерно сготвена храна навсякъде във фурната
Златистокафяв картофен огретен, идеално приготвено филе от говеждо 
месо, сочна шоколадова торта. Постигането на равномерни резултати 
изисква прецизно контролирана и разпределена топлина. За разлика от 
стандартните фурни, усъвършенстваната технология на вентилатора на 
фурни SurroundCook гарантира, че всяка част от Вашето ястие

Product Benefits & Features

• Фурна за вграждане
• Мултифункционална фурна с кръгов нагревател
• Енергиен клас на фурната: A+ 
• Функции за готвене на фурната: долен нагревател, Грил, Грил + долен 
нагревател, Грил + долен нагревател + вентилатор, Грил + вентилатор , 
Кръгов нагревател + долен нагревател + вентилатор, Кръгов нагревател + 
вентилатор, Кръгов нагревател + вентилатор + изпарител 
• Телескопични водачи: Едно ниво телескопични водачи
• Инокс с покритие срещу отпечатъци от пръсти
• Вътрешност на фурната с 3 нива на печене
• Функция бързо нагряване
• PYROLUXE® PLUS - пиролитична система за почистване с 3 
пиролитични програми 
• Автоматично предложение за температура
• Електронно регулиране на температурата
• Функция за електронно заключване 
• Електронно заключване за защита от деца
• Индикатор за остатъчна топлина
• Функция за безопасно автоматично изключване

• Пуш-пул бутони
• Преглед на функциите на фурната: Отложен старт, Прогресивен брояч, 
Акустичен сигнал, 3 пиролитични програми, 45 запаметени програми 
"Асистент", Заключване на управлението (при изключен уред), 
Заключване на управлението (при включен уред), Напомняне за 
почистване, Задаване времетраене на готвенето, Задаване начален час и 
край на готвенето, Основни звуци / деактивиране, Демо режим с код, 
Настройване на силата на зуковия сигнал, Час, Автоматично изключване 
на фурната, Таймер, Без свързване на менюто, Сигнали за аларма / 
грешка, Регулиране яркостта на дисплея (вкл.), Включване на 
осветлението при отваряне на вратата, Електронно регулиране на 
температурата, Електронно заключване на вратата, Опция бързо 
загряване, Възможност за вкл./изкл. на осветлението на фурната (меню + 
бутон за директен достъп), Показване на реалната температура 
(градуси), Индикация за остатъчна топлина, Сервизна информация, 
Предложение за температура
• Халогенно осветление на фурната
• Автоматично включване на осветлението във фурната при отваряне на 
вратата
• ISOFRONT® TOP - вратата на фурната остава хладна на допир по 
време на готвене
• Лесна за почистване врата
• Изключване на вентилатора при отваряне на вратата
• Вентилатор за охлаждане
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Консумация на ел. енергия при 
статичен режим (горен+долен 
нагревател)

1.09

Консумация на ел.енергия в засилен 
вентилационен режим 0.69

Вътрешен полезен обем (л.) 71
Почистване Пиролиза
Ниво на шума в dB(A) 48
Ел. консумация в stand-by режим 0.99
Обща площ на повърхн. на фурната 
в см2 1424

Размери за вграждане ВxШxД в мм 590x560x550
Размери ВxШxД в мм 594x595x567

Основен цвят Инокс с покритие срещу отпечатъци 
от пръсти

Максимална мощност (W) 3500
Тип на щепсела Шуко
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.5

Захранващо напрежение (Volt) 230
Необходим предпазител (А) 16

Product Specification
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