Nejzdravější způsob
přípravy celého menu

Hoover představuje nové řešení vaření:
troubu H-OVEN 700 STEAM, navrženou
tak, aby vám poskytla vynikající výsledky
vaření zdravějších a chutnějších jídel.

Výkon
H-OVEN 700 STEAM je 2v1, tradiční a parní trouba: kombinace chytrých
řešení, díky kterým můžete získat co nejlepší jídlo.
Na základě vašich zkušeností si můžete vybrat ze 3 různých režimů vaření:
manuální, asistovaný a automatický. Připravte chutné kompletní menu.

Manuální režim
Dopřejte svým pokrmům osobní dotek: kdykoli během
cyklu vaření přidejte páru a získejte zdravější jídla.

Asistovaný režim
Vyberte kategorii potravin, přizpůsobte čas
a trouba automaticky nastaví správné množství
páry a správnou funkci vaření.

Automatický režim
Získejte 20 specializovaných receptů
zaměřených na páru. Vyberte si z nich
jeden pomocí aplikace Wizard a trouba
H-OVEN 700 STEAM se automaticky
nastaví tak, aby jej uvařila co nejlépe.

Zdravý životní styl
Pára je perfektní volbou pro zachování chuti ingrediencí.
Využijte vlastností páry a získejte zdravější a chutnější pokrmy. Vaše oblíbená
jídla budou šťavnatější a měkčí než kdy jindy.

Žádná ztráta nutričních hodnot
Díky vodivosti páry, která zabraňuje přímému vystavení zdroji tepla, zajišťuje
H-OVEN 700 STEAM rychlejší vaření a žádné ztráty vitamínů.
Kromě toho lépe konzervuje živiny a zlepšuje stravitelnost.

Intuitivní ovládání
Textové uživatelské rozhraní pro snazší a pohodlnější
používání trouby.
ASISTOVANÉ TEXTOVÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Více pohodlí pro vás
Na konci vaření se voda shromáždí zpět
do vyhrazené zásuvky, kterou lze snadno
vyjmout, doplnit a vyprázdnit.
Po vaření není nutné vnitřní prostor
trouby vytírat nebo sušit a nehrozí
žádné riziko vzniku bakterií.
SYSTÉM ODSTRANĚNÍ VODY

Důvěra
H-OVEN 700 STEAM je plně připojena k Wifi
se snadným přístupem k nespočetným
a užitečným funkcím pro co nejlepší vaření:
• objevte v aplikaci Wizard více než
150 tradičních receptů popsaných
krok za krokem
• získejte 20 zdravých receptů
zaměřených na vaření v páře,
které vytvořili odborní kuchaři
• vytvořte a uložte si vlastní
knihovnu receptů

Stáhněte si
aplikaci Hoover Wizard
Kompatibilní s Google Assistant
a Amazon Alexa

* Hlasová funkce je dostupná pouze
v jazycích: ENG, ITA, FRA, ESP, GER, RUS.
Textový displej trouby je vybaven
českým a slovenským jazykem.

