
Főzzön okosabban a színes kijelző és a programválasztógomb együttes 
használatával.
Egyszerű módon vezérelheti a sütőt a színes kijelzőn. Böngésszen a 
programok között, állítson be időmérőket, és válassza ki a speciális funkciókat 
a programválasztógomb segítségével és a digitális kijelzőn is. Vegye igénybe 
vezeték nélküli szoftverfrissítéseket a Wi-Fi kapcsolaton keresztül.

Hálózatba kapcsolt ételkészítés – hogy jobban 
kézben tarthassa a konyhai dolgokat
Legyen saját konyhai kisegítője a hálózatba kapcsolt 
főzés alkalmazásával. Kezelje a sütő beállításait – akár 
az időzítést és a hőfokot is – a mobilkészülékéről. 
Nézzen meg receptötleteket és elkészítési leírásokat, 
vagy ellenőrizze az étel készülésének folyamatát akár a 
másik helyiségből.  

Éttermi-minőség az Ön otthonában
A profi szakácsok már régóta a "sous vide" technológiát 
alkalmazzák a tökéletes, egyöntetű végeredmény 
elérése érdekében. A SousVide funkcióval immár 
Önnek is módjában áll az eddig csak éttermekben 
alkalmazott technológia használatára, mellyel minden 
várakozást felülmúló ízeket alkothat.

Automatikusan gőz beállítás -  Steamify® 
A Steamify® funkció használatával csak a kívánt hőmérsékletet kell 
beállítania, majd a sütő kiválasztja a megfelelő gőz szintet, a kívánt eredmény 
eléréséhez. Gőz használatával ízletsebb ételeket készíthet, ami most a 
Steamify® funkcióval egyszerűen elvégezhető.

Product Benefits & Features

• Beépíthető sütő
• Multifunkciós sütő gőz funkciókkal
• Energiaosztály: A 
• 3 sütési szint
• Gyorsfelfűtés funkció
• Maghőmérő
• Automatikus hőmérséklet ajánlás
• Memória funkció - a gyakran használt beállításokhoz
• Súlyérzékelős sütőprogramok
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• Időzítési lehetőség
• Gyerekzár
• Automatikus kikapcsolás funkció
• Maradékhő kijelzés
• Érintővezérlés
• Magyar nyelvű kijelző
• Elektronika funkciói: 255 variety of pre-set cooking programmes "Assist" 
(weight/food sensor/Steam/SousVide), 3 Favorites, 32 Languages,  
hangjelzés,  sütési eredmény ellenőrzése,  gyerekzár,  tisztítás figyelmeztető,  
óra stílusa beállítható,  okos panel,  programozott sütés, applikáció vezérlés,   
auto kikapcsolás (csak sütő),  állítható jelzőhang,  kamera,  programozott 
sütés,  gőzmentesítés,  demo mód,  vízkőtelenítés,  állítható kijlező fényerő, 
Display Full colour TFT rotary 175x35mm,  aszaló funkció,  elektronikus 
hőmérséklet szabályozó,  választható gyors felfűtés,  húshőmérő,  húshőmérő 
auto kikapcsolással,  húshőmérő hőmérséklet kijelzéssel,  húshőmérő 
hőmérséklet kijelzéssel,  szöveges információk a kijelzőn,  melegentartás (65 
fokig),  billentyűhang,  nyelvválasztás,  főkapcsoló,  3 napos memória,  
percszámláló,  sütővilágítás (ki-bekapcsolható),  frissítés, Power on at door 
opening, Power on at Rotary touch,  valós hőmérséklet kijelzés,  maradékhő 
kijelzés (°C),  maradékhő felhasználás,  kelesztés,  szervizkód,  set & go,  gőz 
tisztítás - 2 ciklus,  kikapcsolható óra (napi idő),  hőmérséklet ajánlás,  óra 
(napi idő),  vízkeménység 
• Halogénvilágítás
• Sütővilágítás - ajtónyitáskor automatikusan felkapcsolódik
• Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó
• A ventilátor automatikusan leáll ajtónyitáskor
• Hűtő ventilátor
• Sütő tálcák:  1 szürke zománcozott sütőtálca,  1 szürke zománcozott 
zsírfelfogó tálca
• Sütőrácsok: 1 grillrács 
• Demó mód
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Márkanév AEG
Modellnév BSK999330M
 Energiaosztály A++
Sütési mód hőlégbefúvás + gőz
Grill típusa hagyományos, fix
Sütő tisztítás gőz segítségével

 Sütőfunkciók

Au gratin barnítás,  alsó sütés,  
kenyérsütés,  hagyományos sütés,  
kiolvasztás,  kelesztés,  aszalás,  

félkész étel,  Vital gőz,  grill,  magas 
páratartalom,  alacsony páratartalom,  

közepes páratartalom,  melegen 
tartás,  nedves hőlégbefúvás,  pizza,   

tányérmelegítés,   tartósítás,  lassú 
sütés,  Sous Vide program,  gőz 
regenerálás, Steamify program,   
hőlégkeverés,   turbo grill,  joghurt

Sütési tartomány 30-230C
Kijelző típusa ITex100R
Sütő nettó űrtartalma (l) 70

Sütőajtó  1 vízszintes osztás,  4 üveges, 
Konyhastúdiós design

Ajtó könnyen leszerelhető ajtó,  lágyan 
záródó

 Dugvillás hálózati csatlakozó Van

Sütő világítás  igen, 2 db,  1 halogén izzó,  felül 
halogén izzó

Rácsozat a sütőben Krómozott vezetőrácsok, EasyEntry, 
Nincs

Egyéb tartozékok 1 szintű sütősín, vízkeménység 
ellenőrző eszköz

Sütő tálcák  1 szürke zománcozott sütőtálca,  1 
szürke zománcozott zsírfelfogó tálca

Sütőrácsok 1 grillrács
Maghőmérő van
Forgónyárs nincs

Product Specification

BI Oven
BSK999330M

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSGBOV180DE0000F.jpg
http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBOV180DE0000G.jpg

