
Időzítő 
Az időzítővel beállíthatja mennyi ideig akarja főzni vagy sütni az ételt, így nem 
kell folyamatosan ellenőriznie, vajon elkészült-e már. A főzőlap hanggal jelzi, 
amikor letelt a beállított idő.

Befőzés gőz funkcióval
Dunsztolja a sütőben a frissen elrakott zöldségeket és gyümölcsöket. 
Használja a PlusSteam (extra gőz) programot és egész évben élvezheti a 
gyümölcsök és a zöldségek finom ízeit. Tegye a megtöltött befőttesüvegeket a 
sütőbe, a gőz pedig segít megőrizni az ételek jó ízét és magas 
vitamintartalmát. 

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.

Aszalás funkció
Az aszalás funkcióval gyümölcsöket és zöldségeket 
aszalhat. 50°C és 100°C között bármilyen 
hőmérsékletet beállíthat - a magasabb hőfokon 
elpárolog a nedvesség a gyümölcsökből; az alacsony 
hőfokon pedig az alapanyagok megőrzik finom 
állagukat.

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.

AirFry - Ropogós sültkrumpli olaj nélkül
Az AirFry sütőkben a zöldségek, a krumpli és a csirkeszárny is ropogósra sül 
bő olaj vagy zsiradék hozzáadása nélkül. A sütőtálcán lévő lyukaknak 
köszönhetően a forró levegő folyamatosan kering az étel körül.

Product Benefits & Features

• Kombinált tűzhely: elektromos sütő és gáz főzőlap
• Főzőlap típusa: gáz
• Bal első főzőzóna: nagy égőfej, 3000W/102mm
• Bal hátsó főzőzóna: kis égőfej, 1000W/55mm
• Jobb első főzőzóna: közepes égőfej, 2000W/71mm 
• Jobb hátsó főzőzóna: közepes égőfej, 2000W/71mm
• Sütő típusa: elektromos 
• Sütőfunkciók:  alsó sütés,  kiolvasztás,  felső sütés + ventilátor, Fan + top + 
bottom (100°C),  grill + felső sütés,   grill + vent+ felső sütés,  világítás,  párás 
sütés,  hőlégbefúvás,  felső + alsó sütés,  felső + alsó sütés + légkeverés
• Sütőfunkciók: 
• Sütőfunkciók:  alsó sütés,  kiolvasztás,  felső sütés + ventilátor, Fan + top + 
bottom (100°C),  grill + felső sütés,   grill + vent+ felső sütés,  világítás,  párás 
sütés,  hőlégbefúvás,  felső + alsó sütés,  felső + alsó sütés + légkeverés
• Sütő tisztítás: 
• Könnyen tisztítható ajtó (csavarok nélkül)
• Hátsó gőz-kivezetés
• Edénytartó fiók
• Kábelhossz: 1.5 m
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Modellnév CKB56481BW
Főzőlap típusa gáz
Sütő típusa elektromos
Sütő nettó űrtartalma (l) 58
Hőfokszabályzó igen
Szín fehér
Grill típusa hagyományos, fix
Sütőajtó dupla üveg
 Kezelőfelület Elöl,  Normál gombok

Kijelző típusa SET timer, digitális kijelző, 
programozható

Elektronika funkciói  hangjelzés,  időtartam kijelzés,  
percszámláló,  idő

 Sütőfunkciók

 alsó sütés,  hagyományos sütés,  
kiolvasztás,  légkeverés,  gyors grill,  

világítás,  enyhe sütés,  enyhe sütés,   
hőlégkeverés,  hőlégkeverés PLUS,   

turbo grill
Rácsozat a sütőben Krómozott vezetőrácsok
Forgónyárs nincs

Tartozékok
1 AirFry tálca,  1 fekete zománcozott 

sütőtálca,  1 fekete zománcozott 
zsírfelfogó tálca

Sütőrácsok 1 krómozott grillrács
Nettó súly (kg) 43

Magasság (mm) 855
Szélesség (mm)  500
Hálózati csatlakozó kábel hossza (m) Yes, 1.5
Mélység (mm) 600
Sütő max. teljesítményfelvétel (W) 3035

Product Specification
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