PEČENÍ S DOTYKEM PÁRY

Autorizované servisní středisko Candy-Hoover: BMK Servis. Dodání originálních náhradních dílů zaručuje efektivitu
a top kvalitu servisních služeb. Servis společnosti Candy-Hoover nabízí: profesionální přístup vyškolených techniků,
nejmodernější vybavení, elektronické opravní listy, originální náhradní díly a příslušenství.
Objednání oprav on-line: www.candyhoover.bmkservis.cz nebo telefonicky tel. 841 111 125.
Dotazy technické, produktové poradenství, dostupnost zboží, komerční informace,
návodya příslušenství tel. +420 257 530 418
Candy Servis: spolehněte se na nás.

Servisní linka

841 111 125

www.candy-hoover.cz

ZJEDNODUŠTE SI DEN
Náš zájem o vyváženou stravu bez
kompromisů v chuti narůstá.
Chceme, aby jídlo, které jíme,
bylo dobré a chutné.
Candy těmto potřebám rozumí.
Proto jsme vytvořili novou chytrou troubu,
která pouhým dotykem intuitivního tlačítka,
umožňuje využít tradiční funkce, ale má
také navíc parní funkce pro ještě lepší a
chutnější výsledky pečení.
Tato trouba se snadno používá a ještě
můžete mít vždy po ruce svého
průvodce vařením, díky kuchařce
dostupné v aplikaci simply-Fi.

VAŘTE A JEZTE DOBŘE
S EXTRA DOTYKEM PÁRY
Nová chytrá parní trouba Candy je vytvořená tak, aby zaručovala nejlepší výsledky
pečení všech možných druhů pokrmů.

PŘIPRAVUJTE VELKÉ
MNOŽSTVÍ POKRMŮ
Parní funkce může být použita pro
zeleninu, ryby, maso, dezerty a chleba.

VÍCE VARIANT PEČENÍ
Usnadňuje kynutí těsta při přípravě chleba,
pizzy a sladkého pečiva.

UŽIJTE SI LEPŠÍ CHUŤ
Jídlo je chutnější, lépe stravitelné
a méně tučné.

ŘEŠENÍ PRO SNADNÉ
POUŽITÍ PŘI VAŘENÍ

ZŮSTAŇTE PŘIPOJENI,
KDEKOLIV JSTE

Rozhodli jsme se udělat tradiční pečení v troubě zdravějším. To je
naše nejnovější výzva v kuchyni. Candy nabízí dvojitý systém přípravy
pokrmu v pouhém jednom dotyku.

Požádejte o radu dokonce i tehdy,
když nejste doma.
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I když nejste profesionální kuchař, budete umět připravit lahodné pokrmy,
díky receptům a tipům a trikům, které se nachází v aplikaci.

SPECIÁLNÍ KUCHAŘKA PRO VŠECHNY CHUTĚ
Využijte kuchařku v aplikaci simply-Fi, kde najdete další doplňující informace.
Postupujte podle pokynů pro vaření s párou za pomoci snadno
použitelného průvodce.
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Nalijte vodu
na dno trouby.

Vyberte
funkci.

Na výběr máte
až 3 různé
PARNÍ funkce.
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Stiskněte tlačítko PÁRY,
které přemění vodu
na dně trouby v páru.

Stáhněte si nyní aplikaci Candy simply-Fi

SNADNÉ
A EFEKTIVNÍ ČIŠTĚNÍ
Víme, že pokud jde o trouby, vždy existuje problém, jak je vyčistit.
To je důvod, proč vám Candy nabízí dva čisticí systémy.

JEDINEČNOST: PYROLÝZA + AQUACTIVA
DVOJITÝ ČISTICÍ SYSTÉM
• PYROLÝZA*: ideální pro hloubkové čištění
• Aquactiva: rychlé řešení pro každodenní čištění

PYROLÝZA*
Díky pyrolytickému čištění je trouba schopná
odstranit všechnu mastnotu a zaschlé zbytky
tím, že dosáhne teploty až 500°C. Po dokončení
programu pyrolýza stačí vytřít interiér hadříkem
a trouba je připravená k použití.
Maximální bezpečnost je zaručena díky tomu,
že jsou dvířka trouby v průběhu celého procesu
chlazena.

AQUACTIVA

Systém Aquactiva zajišťuje pomocí
páry uvolnění mastných nečistot
z trouby, takže mohou být poté
snadno odstraněny. Stačí nalít 300 ml
destilované vody na dno trouby
a zahřát ji na 90°C po dobu 30 minut.
Jakmile je trouba zchlazena, můžete
setřít všechny uvolněné nečistoty
vlhkým hadříkem.

* V závislosti na modelu

PŘED ČIŠTĚNÍM

PO ČIŠTĚNÍ

TECHNICKÁ DATA

Model

FCPKS826XL/E

FCPS815XL

33702272

33701953

8016361959019

8016361958937

Energetická třída

A

A

Kapacita (l)

70

70

Celkový příkon (W)

2100

2200

Uživatelské rozhraní

Displej

Displej

Multifunkční

Multifunkční

Ano

Ano

4

2

Žárovka

Žárovka

9 + světlo + 1 parní program

7 + světlo + 4 parní programy

Rozmrazování, Udržování tepla,
Statický, Multifukční – kruhové
topné těleso + ventilátor – možnost
péci ve třech úrovních najednou,
Spodní ohřev + ventilátor + pára,
Gril + ventilátor, Gril, Pyrolitické
čištění

Rozmrazování + Pára, Statický,
Spodní ohřev + ventilátor, Multifukční – kruhové topné těleso +
ventilátor + Pára – možnost péci
ve třech úrovních najednou, Gril +
ventilátor + Pára, Gril + Pára, Pizza

Zamačkávací

Zamačkávací

Boční drátěné pojezdy

Ano

Ano

Teleskopické výsuvy

Ano

Ano

1 plech, 1 rošt

1 plech, 1 rošt

Dvojí - Pyrolýza + Aquactiva

Aquactiva

KÓD VÝROBKU
EAN kód

Typ trouby
Externí ventilátor chlazení
Počet skel
Vnitřní osvětlení
Počet funkcí

Funkce

Knoflíky ovládání

Příslušenství
Způsob čištění

