
Egyenletes, tökéletes végeredmény 
Ez a sütő egyszerre hatékony és energiatakarékos. A készülékben egy új 
légkeringető rendszer, a Hot Air működik, amely egyenletesen keringteti a forró 
levegőt a sütőtérben. Ezáltal a sütő hamarabb felmelegszik, a sütési 
hőmérséklet pedig akár 20%-kal is csökkenthető, így idő és energia takarítható 
meg.

Egyszerű kezelhetőség. EXPlore LED-kijelző és érintőkapcsolós 
kezelőfelület.
Fedezze fel a sütőben rejlő egyedülálló lehetőségeket az EXPlore LED-kijelző 
és az érintőkapcsolós kezelőpanel segítségével. Az elegáns kezelőfelületen 
gyorsan és kényelmesen állíthatja be a sütés időtartamát, a hőmérsékletet és 
még sok más paramétert.

Kifogástalan végeredmény maghőmérővel
Ez a sütő maghőmérővel segíti a sütés folyamatát, így 
a sütés minden pillanatában követhető az étel pontos 
maghőmérséklete. A tökéletes végeredmény így 
minden alkalommal garantálható.

Pirolitikus tisztítás
A pirolitikus tisztítás érintőgombjának aktiválásával a 
sütő a benne levő szennyeződés-, zsír- és 
ételmaradványokat hamuvá égeti, ami egy nedves 
ruhával könnyen kitörölhető.

Steambake - sütés egy csipetnyi gőzzel
A tökéletes választás finom kenyerekhez és szaftos 
húsokhoz! A SteamBake funkció aktiválásakor a 
sütőtérben gőz keletkezik a program elején. A gőzben a 
 tészták lazák és könnyűek, a húsok szaftosak, a 
zöldségek roppanósak lesznek.

Használjon gőzt a tökéletes végeredményhez
A PlusSteam gomb megnyomásával a tészta külső felülete nedvesen tartható, 
ami garantálja az aranybarna, ropogós külsőt, miközben a belső puha és 
omlós marad. A ropogós kenyerek, muffinok és piték sütésén kívül a rostonsült 
csirke, grillezett karaj és lasagne is egyenletesen ízletes és átsült lesz. 

Product Benefits & Features

• Beépíthető sütő
• Multifunkciós sütő körfűtőszállal
• Energiaosztály: A 
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• 3 sütési szint
• Gyorsfelfűtés funkció
• Maghőmérő
• Automatikus hőmérséklet ajánlás
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• Funkciózár
• Gyerekzár
• Automatikus kikapcsolás funkció
• Maradékhő kijelzés
• Süllyesztett gombok
• Elektronika funkciói:  pirolitika (3 ciklus), 45 variety of pre-set cooking 
programmes "Assist",  hangjelzés, Alarm/error tones,   auto kikapcsolás (csak 
sütő),  állítható jelzőhang,  gyerekzár,  tisztítás figyelmeztető,  programozott 
sütés,  programozott sütés,  világítás kapcsoló,  elektronikus hőmérséklet 
szabályozó,  elektronikus ajtózár,  választható gyors felfűtés,  Count up timer, 
Delayed start (Time delay),  demo mód,  állítható kijlező fényerő,  húshőmérő,  
húshőmérő auto kikapcsolással,  húshőmérő hőmérséklet kijelzéssel, Food 
sensor end action adjustable,  funkciózár, Key tones menu with deactivation,  
percszámláló,  sütővilágítás (ki-bekapcsolható),  valós hőmérséklet kijelzés,  
maradékhő kijelzés,  szervizkód,  hőmérséklet ajánlás,  óra (napi idő) 
• Halogénvilágítás
• Sütővilágítás - ajtónyitáskor automatikusan felkapcsolódik
• A ventilátor automatikusan leáll ajtónyitáskor
• Hűtő ventilátor
• Sütő tálcák:  1 szürke zománcozott sütőtálca,  1 Moussaka tálca
• Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács 
• Demó mód
• Kábelhossz: 1.5 m
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Márkanév AEG
Modellnév BPE556360M
 Energiaosztály A+
Sütési mód hőlégbefúvás (körfűtőszál+ventilátor)
Grill típusa hagyományos, fix
Tisztítás pirolitikus tisztítás,

 Sütőfunkciók
 hagyományos sütés,  félkész étel,  
grill,  nedves hőlégbefúvás,  pizza, 
Steam bake,   hőlégkeverés,   turbo 

grill,  alsó sütés
Sütési tartomány 30-300C
Kijelző típusa LUX
Sütő nettó űrtartalma (l) 71 l

Sütőajtó Logózott üveg, Smiley cut-out big,  U-
alakú betét

Ajtó könnyen leszerelhető ajtó,  lágyan 
záródó, Soft Opening

 Dugvillás hálózati csatlakozó Van
Sütő világítás  1,  felül halogén izzó

Rácsozat a sütőben Krómozott vezetőrácsok, Krómozott 
vezetőrácsok, EasyEntry

Egyéb tartozékok 1 szintű sütősín

Tartozékok  1 szürke zománcozott sütőtálca,  1 
Moussaka tálca

Sütőrácsok 1 krómozott grillrács
Húshőmérő maghőmérő
Forgónyárs nincs
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