
Грил за златиста коричка
От запечен бекон до разтопена моцарела - възползвайте се максимално 
от възмовностите на грила. Перфектно решение при запичане на пилешки 
крилца или топящо се в устата халуми. 

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.

Получавате помощ при готвенето с интуитивния сензорен дисплей 
EXCite Touch.
Със сензорния дисплей EXCite Touch можете лесно да регулирате 
температурата и времето на фурната си независимо дали печете 
кифлички или готвите сьомга. Получавате технологията, от която се 
нуждаете и помощта, която искате, за да приготвите апетитните ястия, 
които обичате.

Вграденият грил означава Ви дава повече 
възможности да готвите с Вашата 
микровълнова
Насладете се на препечени филийки с кашкавал и 
сочно пиле на скара в нашата микровълнова фурна. 
С допълнителната функция за грил можете да се 
насладите бързо на любимите си ястия.

С CombiQuick® - компактните комбинирани фурни от серия 800  
готвите за рекордно кратко време.
Компактните комбинирани фурни от серия 800  CombiQuick® редуцират 
чувствително времето за готвене. Комбинирайки микровълнова и 
мултифункционална фурна в един уред, Вие можете да се справите 
много бързо с нелеката задача да сготвите вкусна вечеря за ограничено 
време.

Product Benefits & Features

• Компактна фурна за вграждане
• Фурна за вграждане с интегрирано микровълново готвене 
• Мощност на микровълните: 1000 Watt 
• Вътрешност на фурната с 2 нива на печене
• Функция бързо нагряване
• 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: 100 различни предварително 
зададени програми за готвене "Асистент", 3 любими, 30 езика за 
програмиране, Акустичен сигнал, Автоматично изключване на фурната, 
Настройване на силата на зуковия сигнал, Проверка на резултата/ 
Удължаване на времето , Заключване на управлението (при изключен 
уред), Настройка на вида на часовника в режим standby (2 варианта), 
Задаване времетраене на готвенето, Задаване начален час и край на 
готвенето, Демо режим с код, Директен достъп до микровълнова 
функция, Регулиране яркостта на дисплея (вкл.), Пълноцветен TFT 
сензорен дисплей 95x35мм, Електронно регулиране на температурата, 
Опция бързо загряване, 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), 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
• Халогенно осветление на фурната
• Автоматично включване на осветлението във фурната при отваряне на 
вратата
• Изключване на вентилатора при отваряне на вратата
• Вентилатор за охлаждане
• Тави, приложени към фурната: 1 емайлирана тава за сладкиши , 1 
стъклена чиния 
• Решетки, приложени към фурната: 1 хромирана решетка 
• Демо режим 
• Многоезичен дисплей на фурната
• Дължина на кабела: 1.5 м
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Енергиен клас No
Вътрешен полезен обем (л.) 43
Почистване Лесен за почистване емайл
Температурен диапазон 30°C - 230°C
Размери ВxШxД в мм 455x595x567
Размери за вграждане ВxШxД в мм 450x560x550
Максимална мощност (W) 3000
Захранващо напрежение (Volt) 220-240
Необходим предпазител (А) 16
Честота (Hz) 50
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.5

Микровълнова мощност W 1000
Обща площ на повърхн. на фурната 
в см2 1424

Цвят Инокс
Ниво на шума в dB(A) 53
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