
BPK556320M BI Oven

STEAMBAKE - ADJON HOZZÁ EGY CSIPETNYI
GŐZT
A SteamBake sütőben a PlusSteam funkció gőzt
fejleszt a sütőtérben a sütés kezdetekor. Így a tészta
külső felülete állandóan nedvesen tartható, ami
garantálja az aranybarna, ropogós külsőt, miközben a
belső puha és omlós marad. A ropogós héjú

Nézzen bele a hús belsejébe!

Ez a beépíthető sütő húshőmérővel segíti a sütést, így
minden pillanatban tudni fogja az étel pontos
maghőmérsékletét. A tökéletes végeredmény minden
alkalommal garantálható.

Pirolitikus tisztítás

A Pirolitikus tisztítás funkció érintőgombjának egyetlen
érintésére a sütő a benne levő szennyeződés-, zsír-
és ételmaradványt hamuvá égeti, amely egy nedves
ruhával könnyen kitörölhető.

More Benefits :
A speciális ajtóüvegezés miatt az ajtó külső felülete nem forrósodik fel, így
mindig megérinthető

•

Felügyelje a sütési folyamatot a kijelzőn keresztül, melyről egyetlen
pillantással leolvasható a sütés állása.

•

A Soft Closing Door rendszer akadálymentes és hangtalan ajtózárást biztosít•

Features :

Beépíthető sütő•
Multifunkciós sütő körfűtőszállal•
Energiaosztály:•
Ujjlenyomatmentes inox felület•
 3 sütési szint•
Gyorsfelfűtés funkció•
Húshőmérő•
Automatikus hőmérséklet ajánlás•
Elektronikus hőmérséklet szabályozás•
Funkciózár•
Gyerekzár•
Automatikus kikapcsolás funkció•
Maradékhő kijelzés•
Süllyesztett gombok•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : BPK556320M•
 Energiaosztály : A+•
Sütési mód : hőlégbefúvás (körfűtőszál+ventilátor)•
Grill típusa : hagyományos, fix•
Sütő tisztítás : pirolitikus•
 Sütőfunkciók : alsó sütés, hagyományos sütés, kiolvasztás,
gyors felfűtés, grill, nedves hőlégbefúvás, pizza, pirolitika,
hőlégkeverés, hőlégkeverés PLUS, turbo grill

•

Sütési tartomány : 30°C - 300°C•
Kijelző típusa : digitális programozható vezérlés•
Sütőtér űrtartalma (l) : 71•
Sütőajtó : 1 vízszintes osztás, 4 üveges, sütési táblázat
szimbólumokkal

•

Ajtó : könnyen leszerelhető ajtó, lágyan záródó•
 Hálózati csatlakozó : Van•
Sütő világítás : 1, felül halogén izzó•
Rácsozat a sütőben : Krómozott vezetőrácsok, Krómozott
vezetőrácsok, EasyEntry

•

Egyéb tartozékok : 1 szintű sütősín•
Sütő tálcák : 1 szürke zománcozott sütőtálca, 1 szürke
zománcozott zsírfelfogó tálca

•

Sütőrácsok : 1 krómozott grillrács•
 Húshőmérő : van•
Forgónyárs : nincs•
Ajtóbiztonság : elektronikus ajtózár, pirolitikánál mechanikus
ajtózár

•

Nettó súly (kg) : 36.5•
 Magasság (mm) : 594•
Szélesség (mm) : 595•
Mélység (mm) : 567•

Product Description :


