
Бързо гриловане и препичане на хрупкави филийки 
Този бърз грил отнема много по-малко време от грила при стандартните 
фурни. Сега можете бързо и прецизно да препичате и гриловате.

Централно управление на готвенето 
Интутивният централен програматор Ви предоставя пълен контрол върху 
процеса на готвене. Можете прецизно да задавате температурата, часа и 
програмата на фурната. Само с едно докосване настойките се появяват 
на LCD дисплея, който гарантира ясна обратна връзка и улеснява 
програмирането. Асистираното готвене Ви дава възможност да

Вземете си личен асистент в кухнята с 
Connected Cooking.
Управлявайте настройките на Вашата фурна, 
включително времето и температурата, от 
мобилното си устройство. Получавате съвети за 
вдъхновение и приготвяне на рецепти. Или го 
използвайте, за да проверите хода на Вашите ястия 
от другата стая.

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. 

Направете вкусни и хрупкави ястия с Fast Cooking - комбиниране на 
микровълнова фурна и грил.
Комбинирайте мощността на грила и ефективността на микровълновата 
фурна с Fast Cooking. Изпечете филийка с хрупкав и разтопен кашкавал 
или моцарела в микровълновата. Овладейте разнообразното готвене.

Същият вкус за половината от времето
Сочно пилешко печено, богата телешка касерола, приготвени за 
половината от времето, което се изисква със стандартната фурна. 
Фурната CombiQuick е прекият път към изключителни ястия, защото 
комбинира вентилираната функция (горещ въздух с нагряване) с 
бързината на микровълновото готвене, предоставяйки Ви същия краен 
резултат като

Product Benefits & Features

• Компактна фурна за вграждане
• Фурна за вграждане с интегрирано микровълново готвене 
• Мощност на микровълните: 1000 Watt 
• Разглобяем долен нагревателен елемент за по-лесно почистване
• Функции за готвене на фурната: долен нагревател, Вентилатор + 
осветление, Грил, Грил + долен нагревател, Грил + долен нагревател + 
вентилатор, Грил + вентилатор , Микровълново, Кръгов нагревател + 
долен нагревател + вентилатор, Кръгов нагревател + вентилатор, Горен 
нагревател, Горен нагревател + долен нагревател
• Вътрешност на фурната с 2 нива на печене
• Функция бързо нагряване
• Термодатчик за месо
• Интегрирани рецепти

• Програми за автоматично изчисляване на теглото
• Функция за удължено време

• Електронно заключване за защита от деца
• Функция за поддържане на топлина

• Сензорно управление TouchControl
• Преглед на функциите на фурната: Настройка на езика, Време, 90 
рецепти / автоматични програми (тегло/сензор за храна), Настройване на 
силата на зуковия сигнал, Таймер, Удължаване на времето , Час, 
Заключване на управлението (защита от деца), Демо режим, Регулиране 
яркостта на дисплея (вкл.), Бързо загряване, Затопляне и поддържане, 
Основни звуци и аларми / активиране на звуци при грешка / деактивиране 
(с изкл. на On/Off), Езици / текстов дисплей, Сервизни кодове, Set&Go 
(автоматично стартиране)
• Халогенно осветление на фурната
• Автоматично включване на осветлението във фурната при отваряне на 
вратата
• Препоръки за печене на вътрешната част на вратата
• Полиран емайл на вътрешността на
фурната за лесно почистване
• ISOFRONT® PLUS - вратата на фурната остава хладна на допир по 
време на готвене
• Изключване на вентилатора при отваряне на вратата
• 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 
• Многоезичен дисплей на фурната

• Дължина на кабела: 1.5 м
• Сервизни кодове
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Вътрешен полезен обем (л.) 43
Почистване Лесен за почистване емайл
Ел. консумация в stand-by режим 0
Размери за вграждане ВxШxД в мм 450x560x550
Размери ВxШxД в мм 455x595x567
Основен цвят Инокс
Максимална мощност (W) 3000
Тип на щепсела Шуко
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.5

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