Autorizované servisní středisko Candy-Hoover: BMK Servis.
Servis společnosti Candy-Hoover nabízí: profesionální přístup vyškolených techniků, nejmodernější
vybavení, elektronické opravní listy, originální náhradní díly a příslušenství.
Naši vyškolení operátoři se Vám budou plně věnovat a pokud se problém nevyřeší po telefonu,
vyšlou k Vám technika - specialistu, který Váš spotřebič prohlédne a přezkouší, případně opraví.
Objednání oprav on-line: www.candyhoover.bmkservis.cz
nebo telefonicky na zákaznické lince: 841 111 125.

Servisní linka
841 111 125

www.candy-hoover.cz

Vítejte

REVOLUČNÍ TROUBA
S PLNĚ DOTYKOVÝMI DVÍŘKY
Candy uvádí novou troubu WATCH&TOUCH,
skutečně přelomové řešení spojení vaření a zábavy.
Inovativní troubu můžete ovládat plně dotykovými dvířky
a díky integrované HD video kameře vidíte
průběh pečení ze všech stran.
Trouba nabízí exkluzivní video recepty a velké množství programů.
Z trouby Watch&Touch nebudete moci spustit oči ani Vy, ani Vaši přátelé.

SLEDOVÁNÍ
ZAŽIJTE PEČENÍ ZBLÍZKA

PLNĚ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
Uživatelsky přívětivá 19-palcová obrazovka je
jednoduchá na ovládání a umožňuje Vám kdykoliv zkontrolovat
proces pečení.

INTEGROVANÁ HD KAMERA
Úplně poprvé Vám trouba, ve vysokém rozlišení a v HD kvalitě, dovoluje
sledovat celý proces pečení zblízka bez toho, abyste museli otevřít dvířka.
Umožňuje Vám kdykoliv zkontrolovat proces pečení
a na displeji sledovat zbývající čas a vnitřní teplotu.

LED OSVĚTLENÍ
Trouba je vybavená nejen vnitřním osvětlením, ale i dvojitým
LED osvětlením umístěným ve dvířkách.
Tato kombinace osvětlení zabezpečuje ideální viditelnost
v celém prostoru kolem dokola.

UŽITEČNÉ PŘIPOJENÍ
Pomocí mobilního zařízení vybaveného aplikací Simply-Fi
můžete jediným dotykem okamžitě zkontrolovat pečený
pokrm a těšit se z jídla kdykoliv a kdekoliv.
Navíc díky připojení k Wi-fi síti Vám trouba umožňuje
navštívit webové stránky věnované zprávám ze světa,
životnímu stylu a kuchyni.
Stáhněte si aplikaci simply-Fi nyní.

DOTYK
KOMPLETNÍ PŘÍPRAVA JÍDLA OVLÁDANÁ JEDNODUCHÝM
DOTYKEM OBRAZOVKY

PLNĚ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
Zvolte způsob pečení a pomocí jediného dotyku si
ze široké nabídky receptů vyberte Váš nejoblíbenější.

JEDINÉ TLAČÍTKO
Jediným tlačítkem dokážete zapnout
a vypnout Vaši troubu.

SOFT CLOSE
Jemné a tiché zavírání dveří s vysokou ochranou před
opotřebením při každodenním používání.

VÝBĚR AŽ ZE 4 MOŽNOSTÍ PEČENÍ

PEČENÍ
NIKDY NEBYLO TAK
INSPIRATIVNÍ A INTUITIVNÍ

VIDEO RECEPTY

U přípravy jídla postupujte krok po kroku podle
návodu, který se Vám zobrazí na dotykové
obrazovce. Po skončení videa je trouba
nastavena na pečení právě
sledovaného receptu.

AUTOMATICKÉ PROGRAMY PEČENÍ

Máte na výběr z více než 70 programů
pečení, které jsou vyvinuté tak, aby navrhly
nejlepší přípravu Vašeho oblíbeného
pokrmu. Recepty lze přizpůsobit
požadovanému množství porcí.

VLASTNÍ PROGRAMY

Máte jedinečnou příležitost vytvořit si vlastní
digitální knížku receptů. Uložení náročných
postupů na přípravu pokrmů a vlastních
receptů, které jsou kombinací různých funkcí
pečení, není problém.

MANUÁLNÍ REŽIM

Určený expertům a technicky nadaným
uživatelům, kteří vědí, co potřebují a chtějí
pečení spustit rychle.

PRVOTŘÍDNÍ VÝSLEDKY

Trouba je vyvinutá tak, aby přinášela prvotřídní výsledky se špičkovými vlastnostmi: vynikající
výkon je zabezpečený díky 78 l maxi objemu a multifunkčnímu pečení přinášejícímu
rovnoměrné pečení na 2 a více úrovních najednou.

KROK DO BUDOUCNOSTI

s troubou CANDY WATCH&TOUCH

VYCHUTNEJTE SI KAŽDÉ

PEČENÍ
A PROŽIJTE JEDINEČNÝ ZÁŽITEK

TECHNICKÁ DATA

SLEDOVÁNÍ

KÓD VÝROBKU
Energetická třída

A

Kapacita (L)

78

Uživatelské rozhraní
Typ trouby

Multifunkční
Ano

Způsob vedení plechů

Drátěné pojezdy +
teleskopické pojezdy

Počet funkcí
Provedení trouby
Knoflík ovládání
Vnitřní dvířka
Interní kamera
Typ rukojeti

PEČENÍ

19” LCD PLNĚ DOTYKOVÁ
OBRAZOVKA

Vnější ventilační systém

Vnitřní osvětlení

DOTYK

33701829
FCWTC 001X

Softclose - tlumené dovírání
dvířek
Dostupný jazyk
pro ovládání obrazovky

LED + Žárovka
10 manuálních +
70 autoprogramů +
14 video receptů
Nerez
Tlačítko Zap./Vyp.
Celoskleněná
Integrovaná HD
Integrovaná
Ano
Čeština, Slovenština,
EN, IT, FR, ES, DE, EL, PL, RU,
UK, SL, HR, SR, HU, NL,
FI, DA, SV, NO, LT, ET

