
Луксозно изпълнение и усещане при допир, в комбинация с отлично 
функциониране.
Технологията, използвана за плавно затваряне на вратата гарантира 
винаги безшумно и нежно изпълнение и допълва усещането за работа с 
първокласен уред.

Самопочистваща технология за безупречнo чиста фурна.
Каталитичното почистване предотвратява натрупването на мръсотия и 
мазнини във фурната. Тази самопочистваща се технология се активира 
автоматично, когато температурата във фурната достигне 250°C и 
премахва остатъците от храна. Сега вече ще имате безупречнo чиста 
фурна без търкане.

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.

Ново сензорно управление - LCD дисплей върху стъкло 
Изчистеното сензорно управление с LCD дисплей върху стъкло Ви 
предоставя едновременно естетика и удобство. Таймерът Ви дава 
моментална информация за статуса и оставащото време за готвене. 

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.

Добавена пара за чудесен вкус, текстура и цвят
Благодарение на функцията PlusSteam на тази фурна, която добавя пара 
в началото на процеса на готвене, ще можете да постигате чудесни 
резултати при изпичане на хляб, сладкиши, мъфини, лазаня, пиле и т.н. 
Просто налейте вода в очертанието на дъното на фурната, преди да 
включите фурната. Парата запазва тестото влажно на

Product Benefits & Features

• Фурна за вграждане
• Мултифункционална фурна с кръгов нагревател
• Енергиен клас на фурната: A+ 
• Функции за готвене на фурната: (Кръгов нагревател (5) + Грил (8) + 
Горен нагревател (25)), долен нагревател, Вентилатор + осветление, Грил 
+ горен наревател, Грил + горен наревател + вентилатор, Осветление, 
Кръгов нагревател + долен нагревател + вентилатор, Кръгов нагревател + 
вентилатор, Кръгов нагревател + вентилатор + изпарител , Горен 
нагревател + долен нагревател
• Телескопични водачи: Едно ниво телескопични водачи
• Инокс с покритие срещу отпечатъци от пръсти
• Вътрешност на фурната с 3 нива на печене
• Електронен таймер
• SoftMotion™ - плавно и безшумно затваряне на вратата на фурната
• Пуш-пул бутони
• Преглед на функциите на фурната: Акустичен сигнал, Продължителност 
на готвенето, Край , Таймер, Време
• Халогенно осветление на фурната
• Препоръки за печене на вътрешната част на вратата
• Каталитични панели за лесно почистване
• ISOFRONT® PLUS - вратата на фурната остава хладна на допир по 
време на готвене
• 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 
• Дължина на кабела: 1.5 м
• Обем на фурната: 71 л 
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Консумация на ел. енергия при 
статичен режим (горен+долен 
нагревател)

0.99

Консумация на ел.енергия в засилен 
вентилационен режим 0.69

Вътрешен полезен обем (л.) 71
Тип фурна: Голям обем
Почистване Каталитично
Ниво на шума в dB(A) 47
Ел. консумация в stand-by режим 0.99
Обща площ на повърхн. на фурната 
в см2 1444

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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