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ilustrační obrázek 
 
 

       CS 658 GRS1  -  Z VÝSTAVY – NOVÁ , ROZBALENÁ             
        
 
15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, 
velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé 
vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla 
další způsoby vaření s párou: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), 
kynutí těsta, rozmrazování 
elektronická regulace teploty 30 °C - 250 °C,vnitřní objem: 47 l,otočný volič, antracitový smalt ecoClean Plus: strop, boční 
stěny, zadní stěna, celoskleněná vnitřní strana dvířek, 5,7" barevný grafický TFT dispej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním 
automatický návrh teploty, ukazatel aktuální teploty, ukazatel předehřevu, program sabat, další funkce: program na odvápnění 
automatické vyrovnání bodu varu dle nadm.výšky, sušení, softMove - tlumené otevírání a dovírání dvířek 
cookControl Plus, bakingSensor, roastingSensor Plus teplotní sonda, elektronické hodiny, rychloohřev, LED osvětlení, osvětlení 
trouby se separátním vypínáním, zásobník na vodu o objemu 1 l, ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu, umístění parního 
generátoru mimo varný prostor, chladicí ventilátor, nerezový ventilátor , tlačítko info, designové madlo z nerezové oceli 
energetická třída: A+ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D), spotřeba el.energie při konvenčním ohřevu: 0.73 
kWh, spotřeba el.energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0.61 kWh, elektrická trouba, objem trouby: 47 l , dětská pojistka 
bezpečnostní vypínání trouby, ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start, spínač kontaktu dveří 
teplota skla dvířek max. 40°C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C po hodině provozu) 
ozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm 
rozměry niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm 
délka síťového kabelu: 150 cm, celkový příkon elektro: 3.3 kW, „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“ 
 
ZÁRUKA 2 ROKY 
 

Doporučená prodejní cena vč.21% DPH              41.990,- Kč 
Sleva  - 30%  

Cena po slevě vč.21% DPH                   29.393,- Kč 
akce platí do vyprodání zásob                                                    


