
Ātra un efektīva — vienmērīga gatavošana
Mūsu vienmērīgās gatavošanas sistēma izplata karstumu visā cepeškrāsnī, 
gādājot, lai viss gatavotos vienmērīgi. Jums pat nav jāpagriež ēdiens. Mūsu 
tehnoloģija gādā, lai cepeškrāsns sakarstu ātrāk, ietaupot laiku un enerģiju.

Ietaupiet laiku, izmantojot ātrās sakarsēšanas funkciju
Mūsu ātrās uzsilšanas funkcija gādā, lai cepeškrāsns būtu gatava lietošanai, 
kad jums tā nepieciešama. Pateicoties īsākam iepriekšējās uzsildīšanas 
laikam, salīdzinot ar parasto sildīšanu, jūs varat novirzīt laiku neaizmirstamām 
maltītēm.

Precīza gatavošana, izmantojot mūsu temperatūras 
sensoru
Pateicoties mūsu pārtikas sensoram, jūs varat gūt 
ideālus rezultātus katru reizi. Tas ļauj uzraudzīt 
gatavošanas procesu, nosakot temperatūru ēdiena 
centrā. Tas pat informēs, kad ēdiens sasniedzis vēlamo 
temperatūru, un apstādinās gatavošanas procesu.

Pilnīga pārredzamība ar mūsu LCD displeju
Mūsu LCD displejs ļauj pilnībā pārvaldīt gatavošanas 
laiku, veidu un temperatūru. Tas piedāvā iepriekš 
ieprogrammētas receptes, tādēļ mūsu cepeškrāsns 
padara visu jūsu vietā. Izvēlieties maltīti, un mūsu 
cepeškrāsns automātiski radīs ideālo ēdienu.

Tvaicējiet un cepiet ar SteamBoost
SteamBoost izmanto trīs dažādus tvaika līmeņus. 
Vienu maizes cepšanai, otru ēdienu cepšanai un 
apbrūnināšanai un trešo, kas izmanto pilnu tvaiku. 
Tādējādi jūs varat uzcept maizi ar kraukšķīgu garozu, 
sulīgu cepeti vai mutē kūstošus zivju ēdienus. 
Gatavojot ar tvaiku, jūs varat izmantot zemāku

A+, SteamBoost, 60x60 cm, balta, 70l, sensoru vadība, termozonde, tvaika tīr., 
17 karsēšanas  režīmi, 9 autom. progr., Softclosing durvis, TR1LFSTV

Vairāk garšas, ko saglabāt.
Pateicoties 800 SteamBoost krāsnij, iegūt nevainojamu garšu ir viegli! Mūsu 
multifunkcionālās krāsnis ļauj pievienot tvaiku dažādās pakāpēs. Divas 
pakāpes apvieno tvaiku un karsēšanu, lai ceptu un viena pakāpe ietver sevī 
tikai tvaiku - ideāli piemērota dārzeņiem un zivīm.

Priekšrocības un funkcijas

• Iebūvējama cepeškrāsns
• Daudzfunkcionāla cepeškrāsns ar tvaika funkcijām
• Cepeškrāsns elektroenerģijas patēriņa klase: A+
• Cepeškrāsns gatavošanas režīmi: apakšējā karsēšana, maizes cepšana, 
atkausēšana, ātrā grilēšana, saldēta pārtika, tvaiks, grilēšana, augsts 
mitrums, zems mitrums, siltuma uzturēšana, ventilatorā kars. ar mitrumu, 
picas uzstādījumi, lēna gatavošana, reģenerācija ar tvaiku, 
augš./apakškarsēšana, gatavošana ar ventilatoru, turbo grilēšana
• Cepeškrāsns tilpne ar 3 gatavošanas līmeņiem
• Cepeškrāsns ātrās uzkarsēšanas funkcija
• Termozonde
• Atgādinājums par tīrīšanu
• VelvetClosing® - maiga durvju aizvēršanās 
• Automātisks temperatūras piedāvājums
• Atmiņas programmas visbiežāk lietotajiem iestatījumiem
• Automātiskās gatavošanas pēc svara programmas
• Elektroniska temperatūras iestatīšana
• Atlikušā siltuma indikācija
• Elektroniskās cepeškrāsns vadības funkcijas: tīrīšana ar tvaiku ar atlikto 
startu, tīrīšana ar tvaiku (1 cikls), displeja izslēgšana, tvertnes iztukšošana, 
temperatūras piedāvājumi, dienas laiks, ūdens cietības iestatījumi, 9 
automātiskās programmas (svars/sensors), skaņas signāls, automātiskā 
cepeškrāsns izslēgšana, rezultāta pārbaude, bērnu drošība (izslēgts režīms), 
atgādinājums par tīrīšanu, laika uzskaites taimeris, dienas/nakts spilgtums, 
tvaicēšana, demo režīms, atkaļķošana (tvaika ģenerēšanas cikls), displejs ar 
simboliem, gatavošanas ilgums, elektroniska temperatūras regulēšana, beigu 
laiks, ātrā sakarsēšana (izvēlne), iecienītākā gatavošanas programma, 
termozonde, ēdiena sensora automātiskā izslēgšanās, ēdiena sensora 
temperatūras indikācija, ēdiena sensors, funkciju bloķēšana (darbības laikā), 
funkcija uzturēt 65°C siltu, 1 nedēļas dienas laika atmiņa, minūšu skaitītājs, 
cepeškrāsns apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana, reālās temperatūras 
indikācija (°C) uzsilšanas laikā, taimera atiestatīšana, atlikušā siltuma 
indikācija, atlikušā siltuma izmantošana, skalošana (tvaika ģenerēšanas 
ciklā), servisa kodi
• Halogēns cepeškrāsns apgaismojums
• Cepeškrāsns apgaismojums automātiski ieslēdzas, kad tiek atvērtas durvis
• Ventilators apstājas, kad tiek atvērtas durvis
• Dzesēšanas ventilators
• Komplektācijā ietilpstošās paplātes: 1 pelēka emaljēta palāte, 1 pelēka 
emlajēta pilienu paplāte
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Uzstādīšana Iebūvējama
Gatavošanas veids Ventilators+sildelements+tvaiks
Cepeškrāsns tīrīšana Ar tvaiku
Pamatkrāsa Balta
Panelis stikls
Neto tilpums, l 70
Virsmas vadība Nē
Elektroniska cepeškrāsns vadības 
veids O.T10.W17.S-AP

Elektroniskās vadības funkcijas

tīrīšana ar tvaiku ar atlikto startu, 
tīrīšana ar tvaiku (1 cikls), displeja 
izslēgšana, tvertnes iztukšošana, 
temperatūras piedāvājumi, dienas 
laiks, ūdens cietības iestatījumi, 9 

automātiskās programmas 
(svars/sensors), skaņas signāls, 

automātiskā cepeškrāsns izslēgšana, 
rezultāta pārbaude, bērnu drošība 
(izslēgts režīms), atgādinājums par 
tīrīšanu, laika uzskaites taimeris, 

dienas/nakts spilgtums, tvaicēšana, 
demo režīms, atkaļķošana (tvaika 

ģenerēšanas cikls), displejs ar 
simboliem, gatavošanas ilgums, 

elektroniska temperatūras regulēšana, 
beigu laiks, ātrā sakarsēšana 

(izvēlne), iecienītākā gatavošanas 
programma, termozonde, ēdiena 
sensora automātiskā izslēgšanās, 

ēdiena sensora temperatūras 
indikācija, ēdiena sensors, funkciju 
bloķēšana (darbības laikā), funkcija 
uzturēt 65°C siltu, 1 nedēļas dienas 

laika atmiņa, minūšu skaitītājs, 
cepeškrāsns apgaismojuma 

ieslēgšana/izslēgšana, reālās 
temperatūras indikācija (°C) 

uzsilšanas laikā, taimera atiestatīšana, 
atlikušā siltuma indikācija, atlikušā 
siltuma izmantošana, skalošana 

(tvaika ģenerēšanas ciklā), servisa 
kodi

Augstums, mm 594
Platums, mm 595
Dziļums, mm 567
Iebūvēšanas nišas dziļums, mm 550
Iebūvēšanas nišas augstums, mm 590
Iebūvēšanas nišas platums, mm 560
Elektroenerģijas patēriņa klase A+
Enerģijas patēriņš parastajā režīmā, 
kWh/ciklā 1.09

Produkta specifikācija
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