
MaxiTray™ tepsi – 20%-kal nagyobb 
Az igazán finom falatokból soha nem elég. A MaxiTray™ tepsi 20%-kal 
nagyobb, mint egy hagyományos tepsi, ezért több finomságot süthet rajta 
egyszerre. A nagy sütőtérben egyenletesen sül át minden falat.

OptiFlex teleszkópos sütősín
Az OptiFlex teleszkópos sütősíneket bármelyik polcszinten használhatja. Ha 
magasabb edényben süt, rakja a síneket alacsonyabb szintre. Ha tepsiben süt, 
rakhatja a síneket középre.

AirFry - Ropogós sültkrumpli, rántott csirke olaj nélkül
Az AirFry funkciós sütőben van egy speciális perforált tepsi. Az apró lyukakon 
keresztül folyamatosan kering a forró levegő az étel körül, így ropogósra sül a 
felület. Ezért olaj vagy egyéb zsiradék nélkül is süthet csirkét vagy sültkrumplit.

Kerámia főzőlap - gyors felmelegedés, egyszerű tisztítás
A főzőzónák gyorsan felmelegszenek, ezért az ételek hamarabb elkészülnek. 
Főzés után pedig elég egy nedves törlőkendővel áttörölni a főzőfelületet.

PlusSteam (extra gőz) - legyen saját péksége
Készítsen ínycsiklandozóan finom muffinokat és tökéletes pitéket, 
péksüteményeket otthon a saját konyhájában. A PlusSteam (extra gőz) 
funkciós tűzhelyekben mindez gyerekjáték. Az extra gőz funkció a 
sültcsirkének és a halaknak is nagyon jót tesz.

Product Benefits & Features

• Elektromos tűzhey: elektromos sütő és főzőlap
• Főzőlap típusa: üvegkerámia
• Bal első főzőzóna: kétkörös, hilight, 1000W/2200W/140mm/210mm
• Bal hátsó főzőzóna: hilight kerámia, 1200W/145mm
• Jobb első főzőzóna: hilight kerámia, 1200W/145mm 
• Jobb hátsó főzőzóna:  kétkörös ovális,  hilight kerámia, 
2200W/1400W/265mm/170mm
• Sütő típusa: elektromos 
• Sütőfunkciók: Fan + top (w/o Lamp),  grill + felső sütés,   grill + vent+ felső 
sütés,  hőlégbefúvás + alsó sütés,  hőlégbefúvás,   hőlégbefúvás,  felső + alsó 
sütés
• Sütőfunkciók: 
• Sütőfunkciók: Fan + top (w/o Lamp),  grill + felső sütés,   grill + vent+ felső 
sütés,  hőlégbefúvás + alsó sütés,  hőlégbefúvás,   hőlégbefúvás,  felső + alsó 
sütés
• 4 külön vezérelhető főzőzóna
• Süllyesztett gombok
• Sütő tisztítás: 
• Hátsó gőz-kivezetés
• Hűtő ventilátor
• Állítható magasság
• Edénytartó fiók
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Modellnév CCB6648ABM
Főzőlap típusa üvegkerámia
Sütő típusa elektromos
Sütő nettó űrtartalma (l) 73
Hőfokszabályzó igen
Szín rozsdamentes acél
Grill típusa hagyományos, fix
Sütőajtó tripla üveges
 Kezelőfelület Elöl,  Süllyesztett gombok

Kijelző típusa SET timer, digitális kijelző, 
programozható

Elektronika funkciói  hangjelzés,  időtartam kijelzés,  
percszámláló,  idő

 Sütőfunkciók
 enyhe sütés,  gyors grill,  nedves 

hőlégbefúvás,  pizza,   hőlégkeverés,  
hőlégkeverés PLUS,   turbo grill

Rácsozat a sütőben Krómozott vezetőrácsok, Krómozott 
vezetőrácsok

Forgónyárs nincs

Tartozékok
1 AirFry tálca,  1 fekete zománcozott 

sütőtálca,  1 fekete zománcozott 
zsírfelfogó tálca

Sütőrácsok 1 krómozott grillrács
Nettó súly (kg) 51

Magasság (mm) 850
Szélesség (mm)  596
Hálózati csatlakozó kábel hossza (m) No,
Mélység (mm) 600
Sütő max. teljesítményfelvétel (W) 3500

Product Specification
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