
SPECIFICAȚII
•  16 funcții de gătire 
•  Volum util 72 l
•  Display LCD cu butoane
     touch si control rotativ

FUNCȚII DE GĂTIRE
•  Gătire convenţională
•  Încălzire inferioară
•  Încălzire+ventilatie
•  Grill electric
•  Dezgheţare
•  3D 
•  Pizza
•  Curătare simplă cu aburi 
•  Gătire asistată cu ventilaţie
•  Grill+ventilaţie
•  Grill inferior 
•  Ventilaţie eco 
•  Gătire la temperaturi joase
•  Menţinere preparate la cald

DOTĂRI
•  Autocurăţare pirolitică
•  Autocurăţarea pirolitică eco
•  Multi Taste Oven
•  CleanZone
•  Geam interior detaşabil
•  Închidere amortizată a uşii
•   Iluminare interioară cu 

halogen
  

ACCESORII
•  Tavă pentru gătit
•  Tavă pentru copt
•  Grătar

 
PERFORMANȚĂ
•  Clasa energetică: A

DIMENSIUNI
•  Î x L x A: 
  59.5 x 59.4 x 56.7cm

 CULOARE
•  Sticlă Neagră

Cuptor incorporabil GEBS 46000 BHP

FIȘĂ DE PREZENTARE

EAN Code: 4013833015956

Clasa  
energetica
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HomeWhiz

HOMEWHIZ
IDEILE PRIND VIATA IN BUCATARIE. 
CONECTIVITATE SMART.

Interfaţa intuitivă se îmbină perfect 
cu design-ul minimalist al cuptorului 
interactiv Grundig. Cu ajutorul aplicației 
Homewhiz poți selecta funcţia de gătire, 
temperatură cuptorului, durată de coacere 
sau poţi alege una dintre cele până la 
50 de reţete internaţionale presetate din 
ghidul special dezvoltat. Mai mult, dacă 
întâmpini o problemă, poți găsi manualul 
cuptorului tău în meniul aplicației sau poți 
solicita ajutor specializat din meniul Help. 
De asemenea, în aplicația Homewhiz, 
poţi monitoriza de la distanță diverse 
funcții  ale cuptorului, cum ar fi timpul 
de gătire rămas sau dacă temperatura 
setată a ajuns la nivelul dorit, toate 
acestea de pe telefon, tabletă sau smart 
TV. Nu în ultimul rând, aplicația îți asigură 
conectivitatea şi cu celelalte dispozitive 
smart de la Grundig

480°C

Curatare 
pirolitica

Display  
touch control

Iluminare 
interioara  
Halogen 

Închidere 
amortizată 
a uşii
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DATE TEHNICE:

Model Încorporabil
TIP CONTROL
Display programabil animat cu text  •
Display programabil animat -
Display programabil digital -
Timer reglabil manual -
Touch control  •
Butoane push-pop-out  •
Control electronic al temperaturii  •
CARACTERISTICI PRINCIPALE
Volum brut, L 72
Tip email negru
Șine laterale detașabile  •
Grill pliabil -
Chef assist  •
Booster, încălzire rapidă  •
Geam interior detașabil  •
Ușă izolată termic cu geam cvadruplu  •
Închidere amortizată a ușii  •
Sticlă Excellent Clean -
Triplu finisaj al ușii -
Tip deschidere ușă Drop down
Tip iluminare interioară & număr lumini Halogen/1
Iluminare la deschiderea ușii  •
Viteză de rotație -
FUNCȚII
Număr funcții de gătire 16
Multi-Taste-Oven  •
Curățare cu abur -
Tehnologie PyroClean/EcoPyroClean  •/•
Încălzire inferioară  •
Gătire convențională  •
Gătire convențională cu ventilație  •
Gătire cu ventilație  •
3-D  •
Low grill  •
Low grill & ventilație -
Grill  •
Grill & ventilație  •
Gătire la temperatură joasă  •
Menținere preparate la cald  •
Dezghețare  •
Dezghețare cu abur  -
Pizza  •
Încălzire cu ventilație eco •
Gătire asistată cu abur -
Gătire cu abur & ventilație -
Gătire cu abur & grill & ventilație -
Gătire cu abur -
Gătire cu abur & încălzire inferioară și superioară & 
ventilație -

Gătire cu abur & Turbo și încălzire inferioară -
Deshidratare fructe/legume -
Dospire aluat asistată cu abur -
Sterilizare la 100˚C -
Decalcifiere la intervale prestabilite de timp -
Ajustare nivel abur (mic/mediu/mare) -
ACCESORII
Tavă pentru gătit •
Tavă adâncă -
Tavă pentru copt •
Tavă de sticlă -
Raft de sârmă •
Piatră pentru pizza -
MeatOptimiser -
Niveluri raft telescopic 1
SIGURANȚĂ
Funcție blocare  •
PERFORMANȚĂ
Clasă energetică A
Putere totală, W 3100
Consum energetic - convențional, kWh 0.94
Consum energetic - încălzire cu ventilație, kWh 0.9
Nivel de zgomot, dBA -

INFORMAȚII TEHNICE
Tensiunea de alimentare (V), Hz/Amperaj (A) 220-240/50/16
Aprobat CE/VDE •
DIMENSIUNI
Dimensiune netă (Î x L x A), cm 59.5 x 59.4 x 56.7
Dimensiune brută (Î x L x A), cm 65.5x66x66
Greutate netă, kg 47.6
Greutate brută, kg 44.3
OPȚIUNI CULOARE
Sticlă neagră •
Inox antiamprentă -

Cuptor incorporabil GEBS 46000 BHP
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