První a jediná trouba
navržená pro uchování jídla

Hoover představuje H-KEEPHEAT,
revoluční troubu, která přináší do vašich
domovů průkopnické techniky vaření.
První a jediná trouba na trhu, která
je navržená tak, aby zajišťovala také
uchovávání jídla. Díky vaření při nízkých
teplotách umožňuje H-KEEPHEAT
šetrnější zpracování potravin a stará
se tak o zdravější nastavení vašich
stravovacích návyků.

Výkon
Tradiční pečení v dvojitém prostoru
H-KEEPHEAT můžete použít pro přípravu pokrmů jako jednu velkou troubu
nebo jako dvě samostatné trouby. Je to stejné, jako kdybyste měli dvě malé
trouby - v každé je možné nastavit jinou teplotu a čas dle vybraného receptu.
Výpary a vůně se nemíchají, i když pečete najednou ryby v horní části a dort
ve spodní úrovni: konečný výsledek bude perfektní pro oba.

Vaření při nízké teplotě
Vaření při nízkých teplotách umožňuje zdravější uchovávání potravin,
nedochází u nich ke ztrátě výživových hodnot. Tento způsob je většinou
využíván v profesionálních kuchyních, kde se snaží zvýraznit přirozenou chuť
a vůni pokrmů. Díky troubě H-KEEPHEAT můžete mít perfektní výsledky jako
šéfkuchař snadno doma. Elektronické řízení teploty zajišťuje homogenitu
a zabraňuje převaření.

Vyberte si perfektní řešení
Od této chvíle si budete moci vybrat z mnoha dalších možností vaření, které
se postarají o vaše jídlo a zdraví. Na výběr máte tradiční pečení a čtyři zcela
nové speciální funkce:
• tradiční • uchování • uchování + změkčení • vaření + uchování • sterilizace
To vše v jediné revoluční troubě

Zdravý životní styl
Uchování
H-KEEPHEAT změní revolučním a zdravějším způsobem to, jak uchováváte
potraviny. Díky exkluzivní technologii Exever * můžete vařit tak, jak chcete,
a poté si jídlo uchovat v troubě při teplotě servírování až 7 dní. Skladování
potravin mezi 63°-70°C zamezuje ztrátě nutričních hodnot a udržuje
konzistenci, chuť i aroma jídla.
Získáte zdravější, šťavnatější a jemnější jídla a také zlepšíte stravitelnost
ve 4 jednoduchých krocích:
1. VAŘTE
Uvařte si, až když se vám to bude hodit.
2. ROZDĚLTE DO PORCÍ
Pro dokonale bezpečnou konzervaci rozdělte jídlo do sáčků na vakuování
a pomocí soupravy na vakuování, která je součástí balení trouby,
vzduchotěsně zatavte.
3. UCHOVÁVEJTE
V troubě můžete skladovat vše při teplotě připravené k servírování, v ideálním
konzervační režimu, který si vyberete.
4. PODÁVEJTE
Vaše jídlo na vás bude čekat, sníst jej můžete až o 1 týden později.
*Patentovaná technologie Exever je exkluzivně použita ve výrobku Hoover. Je výsledkem dlouholetého výzkumu
a spolupráce mezi Univerzitou v Parmě a zástupci profesionálního podnikání.

Nízká spotřeba energie
V režimu Uchování má trouba velmi nízkou spotřebu energie. Její cena za den
stojí méně než šálek kávy.
Aplikace Wizard vás bude informovat o jakémkoli výpadku proudu a jeho
trvání neustálým sledováním správného fungování trouby.

Důvěra
Trouba H-KEEPHEAT je plně připojena
k Wifi, vybavena nesčetnými
a inovativními funkcemi pro vaření
a uchování jídla díky speciálním
tipům a radám.

Wifi funkce
• Nevíte co vařit? Aplikace nabízí
více než 150 receptů.
• Získejte až 20 nízkoteplotních
receptů doporučených
šéfkuchaři.
• Spravujte troubu na dálku
a získejte tipy a rady pro
uchování pokrmů.

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.

KEEPHEAT
Model
Výrobek

Kód výrobku
EAN kód
Provedení
Energetická třída
Kapacita
Počet funkcí

Vlastnosti

Ne

Parní čištění

Ne

Pyrolytické čištění

Ne

Statický

Ano

Rozmrazování

Ano

Gril

Ano

75 l

Statický + ventilátor

Ano

15

Multifunkce (pravý horký vzduch)

Ano

Spodní ohřev

Ano

8016361987968
Černé sklo + nerez
A

Funkce vaření

Ano

Konektivita

Wifi

Gril + ventilátor

Ano

Ano*

Spodní ohřev + ventilátor

Ano

Nízká teplota

Ano

Sterilizace

Ano

Uchování

Ano

Uchování + změkčení

Ano

Nízká teplota + uchování

Ano

Kalibrace

Ano

Dotykový displej
Osvětlení
Tangenciální ventilátor pro ochlazování dvířek
Pomalé dovírání dvířek

Výbava

33702966

Pára

Dvojitý prostor s dvěma ventilátory
Kompatibilní s Amazon Alexa a Google
Assistant
Ovládání hlasem prostřednictvím aplikace
Hoover Wizard nebo Digital Butlers*

Konstrukce

HODP0007BI

Ano*
s textovým asistentem
LED VISION
Ano
Soft Close

Rošt

2

Rozměry výrobku v x š x h

Plech na pečení

1

Čistá váha výrobku

Souprava na grilování

Ano

Souprava na vakuování

Sáčky a svářečka

* Hlasová funkce je dostupná pouze v angličtině.

Logistická data

Rozměry balení v x š x h
Hmotnost s obalem

595 x 595 x 568 mm
34,3 kg
695 x 660 x 700 mm
36,4 kg

