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Chytré technologie novinek BekoNovinky Beko do každé kuchyně
Spolu s jarem přichází Beko s trojicí novinek vestavných spotřebičů, které jsou svými 
technologiemi zase o krok dále, usnadňují vaření, ale myslí také na zdravý životní styl.

 Mezi trojici novinek patří první parní trouba Beko 
BIDM 15500 XDS pro zdravé vaření, trouba BIWM 15500 XDS, 
která ušetří v kuchyni místo, díky svému provedení 2v1 
s mikrovlnkou, a varná deska HII 64800 FHT s novým designem 
a s pohodlným ovládání Direct AccessTM, Všechny tři spojuje 
jednoduchý design černého skla s nerezovými prvky, který se 
snadno stane součástí každé kuchyně. 
Pojďme se podívat na vychytávky a výhody, které každá 
novinka do kuchyně přináší, pěkně popořadě.

Parní pečení s troubou Beko BIDM 15500 XDS
 První multifunkční parní trouba Beko umožňuje 
jak klasické pečení či pečení s horkovzduchem, tak i parní 
pečení, které si získává stále větší oblibu a není divu. 
Parní pečení je totiž mnohem šetrnější než to klasické, 
zachovává v potravinách větší množství vitamínů a minerálů 
a jídlo upečené v páře má přirozenější barvu i chuť. Navíc se 
nepřipaluje, nevysušuje a není tak potřeba přidávat tuky 
či jiná dochucovadla, kterými by se zvyšovala energetická 
hodnota pokrmu. A u pečení to nekončí. Díky speciálním 
programům lze s parní troubou Beko BIDM 15500 XDS 
i pohodlně zavařovat, nechat kynout těsto či vyrábět domácí 
jogurt. 
 Není zapomenuto ani na snadnou údržbu. S čištěním 
SteamShine+ odpadá pracné drhnutí zbytků, protože napaří 
veškeré nečistoty, které pak stačí jednoduše setřít hadříkem. 
Součástí údržby je také sterilizace při 100 °C či odvápňovací 
program pro dlouhou životnost parního generátoru. 
 Co se týče výbavy, v troubě Beko BIDM 15500 XDS 
nechybí dvojitý teleskopický výsuv, dvojité vnitřní osvětlení 
spínané otevíráním dveří či dveře tvořené 3 skly pro bezpečné 
pečení. Pohodlnou obsluhu zajišťuje elektronické dotekové 
ovládání a displej se zámkem a možností nastavení jasu.

Trouba Beko BIWM 15500 XDS, která funguje i jako 
mikrovlnka
 Pokud zákazník bojuje v kuchyni s místem, vhodným 
řešením je nová multifunkční trouba Beko s mikrovlnami 
BIDM 15500 XDS, která spojuje vlastnosti multifunkční 
trouby a mikrovlnky v jednom spotřebiči. Díky tomu nabízí 
jak klasické mikrovlnné vaření, ale také mikrovlnné vaření 
s ventilátorem, s grilem nebo klasické pečení s podporou 
mikrovln pro rychlejší propečení pokrmu.
 Výborným nástrojem pro každého milovníka masa je 
teplotní sonda MeatProbe, která řídí teplotu trouby podle 
teploty uvnitř pečeného pokrmu. Stačí jí zapíchnout do masa 

a dle ní se nastaví teplota v troubě právě tak, aby 
měl například oblíbený roastbeef uprostřed svých 
předepsaných 85 °C.
 Praktickým pomocníkem je i protizápachový 
filtr s katalyzátorem, který eliminuje vznikající pachy 
při pečení, takže nikdo nepozná, že byla k obědu 
pečená ryba.
 Ani u této trouby nechybí 3 skla dveří, 
elektronické dotekové ovládání a displej s nastavením 
jasu a se zámkem.

Snadné a rychlé ovládání variabilní indukce Beko 
HII 64800 FHT
 Nová indukční deska Beko HII 64800 FHT 
přichází s naprosto novým designem ovládání Direct 
AccessTM. Jedná se o přímé ovládání varných zón, díky 
kterému je nastavení teploty a dalších parametrů 
rychlé a bez zdlouhavého překlikávání pro každou 
zónu zvlášť. U všech varných zón lze také použít 
časovač a booster pro rychlejší ohřev.
 Pro flexibilní vaření deska má již dobře známou 
technologii IndyFlex®. Díky ní lze obě levé varné zóny 
spojit v jednu velkou, takže se zákazník při vaření 
nemusí starat o velikost svých hrnců a navíc ušetří čas 
a energii. Snadnější vaření zajistí i funkce AutoCook 
udržující teplotu vaření a smažení, paměť pro uložení 
oblíbeného nastavení či funkce udržování teploty 
jídla.
 O bezpečnost vaření se stará dětský zámek 
a zámek ovládání pro čištění desky, automatické 
vypnutí a ukazatel zbytkového tepla.

A proč zvolit do kuchyně vestavné spotřebiče Beko? 
Protože vydrží. Důkazem je jejich fungování v Pražském 
kulinářském institutu, jehož zakladatelem je Roman Vaněk, 
a kde jsou spotřebiče v pravidelném zápřahu kuchařských kurzů 
již několik let. Pod palbou mistrů kuchařů jsou spotřebiče Beko 
i v kuchyni Bistra Kaprova, nové restaurace v centru historické 
Prahy, jejímž šéfkuchařem je Tomáš Černý, bývalý šéfkuchař 
prestižní pražské restaurace La Finestra.
A jako důkaz výdrže je tu též plná pětiletá záruka, která je 
poskytována na vybrané modely spotřebičů bezplatně 
(více na bekocr.cz).

Roman Vaněk
zakladatel Pražského kulinářského institutu

Spotřebiče Beko se opravdu hodí do každé kuchyně, 
ať už má jakýkoliv styl.

S parní troubou Beko BIDM 15500 XDS 
lze připravit vše, od steaku přes zeleninu 
až po pečivo. Díky páře jídlo zůstane 
perfektně vláčné, šťavnaté a zachová si svojí 
přirozenou chuť bez nutnosti přidávání tuku 
a dochucovadel.

Teplotní sonda MeatProbe, kterou má 
trouba Beko BIDM 15500 XDS, je výborným 
pomocníkem pro přípravu masa. Nejen, že 
změří teplotu uvnitř pokrmu, ale dle ní také 
nastaví ideální teplotu pečení v troubě.

Štavnaté, vláčné a zdravé jídlo
Parní pečení
Parní pečení s nastavitelnou úrovní páry je ideální způsob, jak připravit 
zdravé a především chutné jídlo. Protože je jídlo připravováno při nížší 
teplotě a vyšší vlhkosti než u klasického pečení, zachovává si své 
nutriční vlastnosti, přirozenou chuť a barvu. 

Trouba jako nová bez pracného drhnutí
SteamShine+
Díky parnímu čištění SteamShine+ už není potřeba trávit hodiny 
s kartáčem v ruce a hlavou v troubě. Pomocí páry se připečené 
nečistoty lépe uvolní, takže je pak stačí jen lehce setřít hadříkem 
a trouba vypadá stále jako právě vybalená.

Dva spotřebiče v jednom ušetří místo
Trouba s mikrovlnami

Kombinace trouby a mikrovlnky 2v1, která ušetří místo, je 
ideální pro menší kuchyně. V jednom prostoru tak lze ohřát jídlo, 

rozmrazit zásoby, ale i připravit perfektní hostinu.

Pro roastbeef jako z michelinské restaurace 
Teplotní sonda MeatProbe

Trefit tak akorát opečený roastbeef je úkol hodný kuchařů 
michelinských restaurací. Proto Beko přichází s teplotní sondou 

MeatProbe, která změří teplotu uvnitř pokrmu a dle ní pak 
trouba nastaví ideální pečicí teplotu, aby byl výsledek tak, 

jak potřebujete.

Přizpůsobí se každému nádobí
IndyFlex®
Varná zóna IndyFlex® nabízí ideální prostor pro vaření v jakkoliv 
velkém nádobí. Pokud nestačí jedna varná zóna, lze dvě sloučít 
do jedné velké, takže lze vařit třeba i v pekáčí a ještě ušetřit čas 
a elektřinu.

Rychlé a pohodlné ovládání
Direct Access
Občas je to v kuchyní pěkný shon a člověk neví, co dříve, natož 
ještě něco překlikávat na varné desce. Proto je tu přímé ovládání 
Direct Access. Každá varná zóna má svůj ovládací panel, takže 
lze snadno a rychle nastavit požadovanou teplotu bez dalších 
mezikroků.
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Parní čištění 
SteamShine+

Energetická 
třída

Booster

Multifunkční parní trouba
BIDM 15500 XDS

• Parní pečení s nastavitelnou úrovní páry
• Parní čištění SteamShine+
• Sterilizace při 100 °C
• Odvápňovací program
• 20 programů pečení
• Displej s nastavením jasu a zámkem
• 3 skla, celoskleněných vnitřních dveří
• SoftClose dveře pro tiché dovření
• 2x vnitřní osvětlení spínané otevřením dveří
• Boční žebříky na rošty a plechy
• Dvojitý teleskopický výsuv

Černé sklo
a nerez

Vnitřní objem 
71 litrů

Elektronické 
dotekové ovládání

Multifunkční trouba s mikrovlnami
BIWM 15500 XDS

• Multifunkční a mikrovlnná trouba v jednom
• Teplotní sonda MeatProbe
• Protizápachový filtr s katalyzátorem
• 20 programů pečení
• Displej s nastavením jasu a zámkem
• 3 skla, celoskleněných vnitřních dveří
• SoftOpen a SoftClose dveře pro snadné 

otevření a tiché dovření
• 2x vnitřní osvětlení spínané otevřením dveří
• Boční žebříky na rošty a plechy
• Booster

Černé sklo
a nerez

Vnitřní objem 
70 litrů

Elektronické 
dotekové ovládání

Energetická 
třída

Teplotní sonda 
MeatProbe

Protizápachový 
filtr

IndyFlex spojení 
varných zón

Booster 
u všech zón

Automatické 
vypnutí

Indukční varná deska
HII 64800 FHT

• Direct AccessTM přímé ovládání varných zón
• IndyFlex® pro spojení dvou levých varných 

zón do jedné velké
• AutoCook pro udržování teploty vaření
• Timer a Booster u všech varných zón
• Pamět uložení oblíbeného nastavení
• Funkce pozastavení ohřevu a udržování 

teploty uvařeného jídla
• Ochrana proti přetečení a přehřá
• Automatické vypnutí
• Ukazatel zbytkového tepla

Šířka desky 
60 cm

4 varné zóny Senzorové 
posuvné ovládání

bekocr.cz

Výbava a vlastností novinek Beko


