
EXCite érintőkijelző: intuitív kezelőfelület, karnyújtásnyira
Az EXCite érintőkijelzőn könnyedén beállíthatja a sütési időt és a 
hőmérsékletet. Akár muffint süt, akár lazacot párol, a sokoldalú kezelőfelület 
megadja Önnek az ínycsiklandó ételek elkészítéséhez szükséges szakértő 
segítséget.

My Electrolux Kitchen alkalmazás
A My Electrolux Kitchen alkalmazás segítségével távolról irányíthatja sütőjét, 
és személyre szabott segítséget kaphat.

Pirolitikus tisztítás: nincs több sütő súrolás
A pirolitikus tisztítással gyerekjáték a sütőtakarítás. Az 
öntisztító program olyan magas hőfokra hevíti a sütőt, 
amelyen a zsír- és ételmaradványok hamuvá égnek. 
Ezután egyszerűen csak ki kell törölnie a sütő aljából a 
hamut. A súrolást nyugodtan elfelejtheti.

Maghőmérő a tökéletesre sült fogásokért
A maghőmérő használatával minden alkalommal 
tökéletes lesz az eredmény. Jelzi, amikor az étel belső 
hőmérséklete elérte az előre beállított értéket, és ki is 
kapcsolja a sütőt.

Belül omlós, kívül ropogós
Kísérletezzen bátran új ízekkel! A SteamCrisp gőzsütő 
gőzprogramja kifejezetten hús- és tésztaételekhez 
ajánlott. A gőz és a forró levegő finoman átjárja az 
ételeket, anélkül, hogy kiszárítaná őket. Így minden 
fogás tökéletes ízű és állagú lesz.

Gőzzel finomat!
Fedezze fel a gőz előnyeit a 700-as sorozatú SteamCrisp® gőzsütővel! A 
páradús levegő lehetővé teszi, hogy alacsonyabb hőmérsékleten süssön, így 
az ételek nem száradnak ki. Az eredmény: ropogós külső és omlósan puha 
belső.

Product Benefits & Features

• Sütőfunkciók:  alsó sütés,  ventilátor + világítás,  grill,  grill + alsó sütés,  grill 
+ alsó sütés + légkeverés ,  hőlégbefúvás,  hőlégbefúvás + alsó sütés,  
hőlégbefúvás
• Elektronika funkciói: 160 recept / auto programok, 3 kedvenc funkció,  
pirolitika (3 ciklus),  30 nyelv,  hangjelzés, applikáció vezérlés,   auto 
kikapcsolás (csak sütő),  állítható jelzőhang, sütési eredmény ellenőrzése,  
tisztítás figyelmeztető,  óra stílusa beállítható,  programozott sütés,  
programozott sütés,  demo mód,  elektronikus hőmérséklet szabályozó,  
elektronikus ajtózár,  választható gyors felfűtés,  melegentartás (65 fokig),  
billentyűhang,  nyelvválasztás,  főkapcsoló,  3 napos memória,  percszámláló, 
sütővilágítás,  pirolitika - 3 ciklus,  valós hőmérséklet kijelzés,  maradékhő 
kijelzés (°C),  maradékhő felhasználás,  szervizkód,  kikapcsolható óra (napi 
idő),  hőmérséklet ajánlás, óra 
• 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 sütőtálca,  1 szürke zománcozott 
zsírfelfogó tálca
• Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács 
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Termékcsalád SteamCrisp
Gőzsütő Igen
Vezérlés Érintőkijelző
Kijelző színe fehér
Steamify funkció Nem
WIFI kapcsolat Igen
Kamera Nem
Tisztítás pirolitikus tisztítás
Maghőmérő Igen
Energiaosztály A+
Elektromos csatlakozó dugvilla
Kábelhossz (m) 1.6
 Magasság (mm)  594
Szélesség (mm)  596
Mélység (mm) 569
Hőmérséklet tartomány 30°C - 300°C
Nettó űrtartalom 72 l
Sütő max. teljesítményfelvétele (W) 3390
Finoman csukódó ajtó Van
Gyerekzár Igen
Megszakító terhelhetősége (A) 16
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