
VESTAVNÁ ELEKTRICKÁ TROUBA KT 187W 

Charakteristika
Vestavná kuchyňská 8-mi funkční samostatná 
trouba šíře 60 cm v bílém provedení s kruhovým 
topným tělesem a digitálním programátorem. 

Multifunkční vestavná trouba KARMA poskytující 
osm různých možností pečení, kterých je dosaženo 
kombinací různých ohřívacích těles, 
horkovzdušného ventilátoru a grilu. Tyto 
komponenty mohou být využívány v různých 
kombinacích - vždy s perfektním výsledkem.

Vybavení trouby
• dvířka trouby s dvojitým sklem
• vnitřní osvětlení
• termostat 50 až 250°C

Povrchová úprava
Bílý smalt.

Design spotřebiče
Moderní design vestavných trub KARMA přispívá 
k jejich dokonalému začlenění do kuchyňského 
nábytku. Nová řada svým designem výborně ladí s 
pojetím moderní technické domácnosti.

Panoramatický pohled
Trouby KARMA jsou vybaveny vnitřním 
osvětlením a prostorným průhledem, což umožňuje 
okamžitý a přehledný pohled na připravovaný 
pokrm.

Bezpečná dvířka
Dvířka vestavných trub zůstávají chladná i během 
pečení. Teplota vnějšího skla dvířek zůstává na 
dotek vždy bezpečná. Dvířkové závěsy a těsnění 
pečicích trub usnadňují lehké a hermetické zavírání 
a vyvážené otevírání dvířek. Dvířka lze velmi 
snadno vyjmout, což značně usnadňuje jejich 
čištění.

Příslušenství ke sporáku
• dva plechy na pečení
• pečicí rošt
• odkapávací plech

K vestavným troubám lze dokoupit lišty proti 
opalu, které chrání boční hrany nábytku v těsném 
sousedství vestavné trouby. Sadu lišt tvoří 2 kusy 
(viz. ceník)

  

Technické parametry
Rozměry vnější (š x h x v)   595 x 524 x 596 mm
Rozměry vnitřní (š x h x v)   430 x 385 x 350 mm
Rozměry zabudování - výška 585 až 590 mm
Rozměry zabudování - šířka 554 až 564 mm
Rozměry zabudování - hloubka   min. 560 mm
Barva trouby bílá
Hmotnost 32 kg
Počet funkcí 5
Osvětlení ANO
Rozmrazování ANO
Grilování se zavřenými dvířky ANO
Bezpečnostní pojistka ANO
Volič funkcí ANO
Volič teploty 50°-250°C
Kontrolka zapnutí zelená
Kontrolka termostatu oranžová
Ochlazování dvířek ANO
Odnímatelná dvířka ANO
Odnímatelné sklo dvířek ANO
Počet pozic mřížek 5 
Elektrické připojení 230V, 50Hz 
Příkon max. 2,95 kW
Příkon při tradičním pečení 2,4 kW
Příkon kruhového topného tělesa 2,4 kW
Příkon hlavního grilu 2 kW
Příkon hlavního a vedlejšího grilu  2,8 kW
Příkon grilu s cirkulací 2,9 kW
Příkon při spodním ohřevu s cirkulací  1,5 kW
Jištění 13 A
Přívodní kabel ANO


