
Пиролитичното почистване превръща мазнините и остатъците от 
храна в пепел.
Поддържането на фурната като нова не е трудна работа с нашата 
интелигентна функция за пиролитично почистване. Тази самопочистваща 
система загрява фурната до температура, която превръща мазнината и 
другите остатъци от храна в пепел. Това означава, че просто трябва да 
избършете дъното на фурната без да губите повече излишно време.

Цветен сензорен дисплей с интуитивна помощ при готвене.
С нашия цветен сензорен дисплей можете бързо и лесно да намерите 
Вашите любими вкусни ястия.

Вие избирате рецептата, докато приложението 
управлява настройките на фурната
Насладете се на истинска помощ при готвенето със 
Свързано готвене (Connected Cooking). 
Дистанционно настройте и променете 
продължителността на готвене и температурата на 
фурната. Насладете се на удобството да 
контролирате процеса на готвене дори когато сте 
извън кухнята.

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.

Запознайте се с вашия личен готвач - 
Асистирано готвене.
Асистираното готвене е като да имате личен готвач. 
Изберете храната, която приготвяте и фурната 
задава правилната програма и времетраене. 
Можете да персонализирате и запазите 
настройките, които отговарят на вашия вкус.

Фурните от серия 800 с асистирано готвене с Food sensor гарантират 
отлични резултати.
Очаквайте вкусни резултати с помощта на фурните от серия 800 с 
асистирано готвене със сензор за храна. Сензорът следи температурата 
в центъра на храната и ви позволява да изберете как искате да се сготви. 
Той се изключва, когато храната е достигнала желаното ниво на 
приготвяне. Сега вече можете да сервирате перфектните патешки

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
• Самопочистване на фурната - пиролиза 
• Напомняне за стартиране на програма за самопочистване 
• VelvetClosing ® система за плавно затваряне на вратата
• Автоматично предложение за температура
• Функция за запаметяване на често използвани настройки на фурната
• Програми за автоматично изчисляване на теглото
• Електронно регулиране на температурата
• Функция за удължено време
• Електронно заключване за защита от деца
• Индикатор за остатъчна топлина
• Функция за безопасно автоматично изключване
• Преглед на функциите на фурната: 170 различни предварително 
зададени програми за готвене "Assist" (Cензор за храна), 30 езика за 
програмиране, Акустичен сигнал, Контрол над приложението, 
Автоматично изключване на фурната, Настройване на силата на зуковия 
сигнал, Проверка на резултата/ Удължаване на времето , Заключване на 
управлението (при изключен уред), Напомняне за почистване, Настройка 
на вида на часовника в режим standby (2 варианта), Свързаност, 
Задаване времетраене на готвенето, Задаване начален час и край на 
готвенето, Демо режим с код, Регулиране яркостта на дисплея (вкл.), 
Пълноцветен TFT сензорен дисплей 175x35мм, Електронно регулиране 
на температурата, Електронно заключване на вратата, Опция бързо 
загряване, Сензор за храна, Автоматично изключване на сензора за 
храна, Индикация за темпeратурата на сензора за храна, Прогноза за 
времетраене на програма със сензор за храна, Бутон за информация и 
кратко описание на функцията, Поддържане на топлина 65°C § LTC 
(нискотемпературно готвене), Основни звуци и аларми / активиране на 
звуци при грешка / деактивиране (с изкл. на On/Off), Езици / текстов 
дисплей, Табло за управление, Запаметяване до 3 дни , Таймер, 
Възможност за вкл./изкл. на осветлението на фурната (меню + бутон за 
директен достъп), Актуализации (ОТА), Пиролитично почистване (3 
програми: бърза, стандартна и интензивна), Показване на реалната 
температура (градуси), Индикация за остатъчна топлина (градуси), 
Използване на  остатъчната топлина, Сервизна информация, Set&Go 
(автоматично стартиране), Деактивиране показването на часа при 
изключен режим, Предложение за температура, Час
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Енергиен клас A++
Вътрешен полезен обем (л.) 71
Почистване Пиролиза
Температурен диапазон 30°C - 300°C
Размери ВxШxД в мм 594x595x567
Размери за вграждане ВxШxД в мм 590x560x550
Максимална мощност (W) 3500
Захранващо напрежение (Volt) 230
Необходим предпазител (А) 16
Честота (Hz) 50
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.5

Микровълнова мощност W 0
Обща площ на повърхн. на фурната 
в см2 1424

Цвят Матово черно
Ниво на шума в dB(A) 48
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