
Бързо и ефективно
Равномерно готвене
Нашата система за равномерно готвене разпределя топлината във 
фурната с гаранция за идеално изпичане навсякъде. При това не се 
налага да обръщате ястието си. Нашата технология ви осигурява по-
бързо загряване на фурната, спестявайки ви време и енергия.

Спестете време с функцията за бързо нагряване.
С по-краткото време за предварително нагряване в сравнение с 
традиционното, превъщате спестеното време в още по-запомнящи се 
ястия.

Нашият LCD дисплей ви дава възможност да 
контролирате времето за готвене, програмата и
С нашия LCD дисплей времето за готвене,  
програмата и температурата е на върха на пръстите 
ви. С него имате достъп до предварително 
програмирани рецепти, просто изберете желаното 
ястие и нашата фурна ще се настрои автоматично. 
Перфектен резултат всеки път. 

Каталитичните панели абсорбират мазнината и 
се регенерират при 250°C.
Каталитичните панели предотвратяват 
натрупването на мазнини и остатъци от храна. 
Самопочистването им е автоматично, когато 
температурата на фурната достигне 250°C. Сега 
вече почистването на фурната е наистина лесно.

Прецизно готвене със сензор за храна (Food 
Sensor). 
Благодарение на сензора за храна (Food Sensor) 
постигате отлични резултати всеки път. Той ви 
гарантира прецизно готвене, като измерва 
вътрешната температура на храната по време на 
готвене. Когато ястието е готово, фурната ще се 
изключи сама, без да е нужно постоянно да 
отваряте и проверявате.

Фурна 700 SenseCook® със сензор за храна следи температурата в 
сърцевината на храната.
Постигнете вкусни резултати с нас. Фурната 700 SenseCook® със сензор 
за храна Ви позволява да следите отблизо температурата в сърцевината 
на храната и дори ще се изключи, когато достигне желаната температура. 
Запознайте се с Вашия пряк път до крехката пържола и вкусната лазаня.

Product Benefits & Features

• Фурна за вграждане
• Мултифункционална фурна с кръгов нагревател
• Енергиен клас на фурната: A+ 
• Телескопични водачи: Едно ниво телескопични водачи
• Вътрешност на фурната с 3 нива на печене
• Функция бързо нагряване
• Термодатчик за месо
• VelvetClosing ® система за плавно затваряне на вратата
• Автоматично предложение за температура
• Интегрирани рецепти

• Програми за автоматично изчисляване на теглото
• Електронно регулиране на температурата
• Електронно заключване за защита от деца
• Индикатор за остатъчна топлина
• Функция за безопасно автоматично изключване

• Преглед на функциите на фурната: 9 рецепти / автоматични програми (3 
рецепти с тегло), Акустичен сигнал, Заключване на управлението 
(защита от деца), Изписване на времето за готвене, Демо режим, 
Показване на реалната температура, Зануляване на прогресивния брояч, 
Таймер, Възможност за вкл./изкл. на осветлението на фурната, 
Изписване на часа, Изключване за  безопасност, Индикация за остатъчна 
топлина, Използване на  остатъчната топлина, Прогресивен и 
реверсивен брояч, Електронно регулиране на температурата, Край , 
Бързо загряване, Любима програма, Продължителност на готвенето, 
Предложение за температура, Час, Сервизни кодове, Деактивиране 
показването на часа при изключен режим
• Халогенно осветление на фурната
• Лесна за почистване врата
• Вентилатор за охлаждане
• Тави, приложени към фурната: 1 емайлирана тава за сладкиши , 1 
дълбок съд за печене / отцеждане 
• Решетки, приложени към фурната: 1 хромирана решетка 
• Демо режим 
• Дължина на кабела: 1.6 м
• Сервизни кодове
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Енергиен клас A+
Вътрешен полезен обем (л.) 72
Почистване Каталитично
Температурен диапазон 30°C - 300°C
Размери ВxШxД в мм 594x596x569
Размери за вграждане ВxШxД в мм 600x560x550
Максимална мощност (W) 3490
Захранващо напрежение (Volt) 220-240
Необходим предпазител (А) 16
Честота (Hz) 50/60
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.6

Обща площ на повърхн. на фурната 
в см2 1424

Цвят Инокс
Ниво на шума в dB(A) 45

Product Specification
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