
Intuitív és elegáns érintőkijelző
A kijelzőn a három legfontosabb funkció azonnal elérhető. A finom ételek 
készítésének legrövidebb útja.

Maghőmérő a tökéletesre sült fogásokért
A maghőmérőnek köszönhetően minden alkalommal tökéletes lesz az 
eredmény. Használatával nyomon követheti az étel  belső hőmérsékletét. Jelzi, 
amikor az étel belső hőfoka elérte a beállított hőmérsékletet, és ki is kapcsolja 
a sütőt.

Sous-Vide technológia már otthon is
Fedezze fel a szuvidálás előnyeit, különlegességét és 
kényelmét otthon. A Sous-Vide technológia titka a 
pontos, hosszú időn keresztül fenntartott pontos 
hőmérséklet. A vákuumtasak megőrzi az ízeket, a 
gyengéd gőz pedig a tápanyagokat. 

Connected Cooking - Finom ételek, egyszerűen, 
online
Inspirálódjon újabb receptekből a Connected Cooking 
használatával! Az applikáción keresztül is beállíthatja a 
sütés időtartamát és hőfokát. Élvezze, hogy akár 
távolról is nyomon követheti az ételkészítés folyamatát!

Steamify® – profi segítség a gőzsütéshez
A Steamify® funkció használatával minden eddiginél 
könnyebben készíthet ízletes fogásokat. Csak a sütési 
hőmérsékletet kell megadnia, és a készülék 
automatikusan beállítja a tökéletes gőzsütéshez 
szükséges paramétereket. Az egészséges, ízletes 
ételek készítését bízza a beprogramozott szakértőre!

SteamPro gőzsütő: éttermi fogások otthon
A Steamify® technológiával süthet és párolhat is, a végeredmény pedig 
garantáltan különleges lesz. Akár otthon is készíthet szuvidált fogásokat. Ha 
éttermi minőségre vágyik, csak állítsa be a kívánt hőmérsékletet, és a 
Steamify® funkció automatikusan hozzáigazítja a megfelelő gőzprogramot.

Product Benefits & Features

• Sütőfunkciók: hőlégbefúvás
• Elektronika funkciói:  260 recept /  auto programok,  30 nyelv,  hangjelzés, 
applikáció vezérlés,   auto kikapcsolás (csak sütő),  állítható jelzőhang,  sütési 
eredmény ellenőrzése,  programozott sütés,  programozott sütés,  tisztítás 
figyelmeztető,  óra stílusa beállítható,  percszámláló, sütővilágítás,  
gőzmentesítés,  demo mód,  vízkőtelenítés,  aszaló funkció,  elektronikus 
hőmérséklet szabályozó,  választható gyors felfűtés,  szöveges információk a 
kijelzőn,  melegentartás (65 fokig),  billentyűhang,  nyelvválasztás,  
főkapcsoló,  3 napos memória,  valós hőmérséklet kijelzés,  maradékhő 
kijelzés (°C),  szervizkód,  gőz tisztítás - 2 ciklus,  maradékhő felhasználás,  
kelesztés,  kikapcsolható óra (napi idő),  hőmérséklet ajánlás, óra,  
vízkeménység 
• Gyorsfelfűtés funkció
• 3 sütési szint
• Automatikus kikapcsolás funkció
• Sütővilágítás - ajtónyitáskor automatikusan felkapcsolódik
• A ventilátor automatikusan leáll ajtónyitáskor
• Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó
• Hűtő ventilátor
• Magyar nyelvű kijelző
• Teleszkópos sütősín: 1 szintű sütősín
• Sütő tálcák:  1 szürke zománcozott zsírfelfogó tálca, Deluxe rozsdamentes 
acél párolóedény szett,  2 szürke zománcozott sütőtálca
• Sütőrácsok: 1 grillrács 
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Termékcsalád SteamPro
Gőzsütő Igen
Vezérlés TFT érintőkijelző
Steamify funckió Igen
WIFI kapcsolat Igen
Kamera Nem
Tisztítás gőztisztítás
Maghőmérő Igen
Energiaosztály A++
Elektromos csatlakozó dugvilla
Kábelhossz (m) 1.5
 Magasság (mm)  594
Szélesség (mm)  595
Mélység (mm) 567
Hőmérséklet tartomány 30°C - 230°C
Nettó űrtartalom 70 l
Sütő max. teljesítményfelvétele (W) 3500
Finoman csukódó ajtó Van
Gyerekzár Igen

Product Specification

SteamPro Gőzsütő, maghőmérő, gőztisztítás

EOA9S31WZ 

https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1656737?signature=f31d25698da26cd7ef746f3bf980bcf5d487e7f70f455cdae9ea75b5a9c6ecbc

