
Többszintű sütés, egyidőben
Süssön egyszerre több szinten! Az extra fűtőkör gondokodik az egyenletes 
hőeloszlásról és az egyenletes sütésről, akár három tepsiben is egyszerre.

Gyors, hatékony és egyenletes sütés
A sütő teljes belső terében keringeti a levegőt, így az étel egyenletesen készül 
el. A technológiának köszönhetően a sütő hamarabb felmelegszik, ezzel időt 
és energiát takaríthat meg.

Katalitikus tisztítás: az öntisztító sütőért
A katalitikus tisztításnak köszönhetően búcsút mondhat 
a zsír- és ételmaradék-lerakódásoknak. Ez az öntisztító 
technológia automatikusan működésbe lép, amikor a 
sütő hőmérséklete eléri a 250 °C-ot. A tisztításra többé 
nem lesz gondja!

Preciz programozás
A kijelző segítségével könnyedén követheti a sütés 
folyamatát.

SteamBake az ízletes tésztákhoz
A SteamBake segítségével igazi pékárukat készíthet 
saját otthonában, egyetlen gombnyomással. A 
páratartalomnak köszönhetően a tészta teljesen 
megkel, így belseje tökéletesen lágy lesz, míg a száraz 
hő a gazdag és fényes héjról gondoskodik. Nem csak 
az ínycsiklandó pékárukat élvezheti, hanem az

SteamBake, a saját házi péksége
Gőz hozzáadásával ínycsiklandó muffinokat és tökéletes pitéket készíthet 
saját otthonában a SteamBake sütő segítségével. DE lehet akár sült csirke, 
lasagne vagy hal, a végeredmény mindig egyenletesen átsütött, omlós belsejű 
fogás lesz. Egyetlen gombnyomásra.

Product Benefits & Features

• Sütőfunkciók:  alsó sütés,  ventilátor + világítás,  grill + alsó sütés + 
légkeverés ,  hőlégbefúvás,  grill + felső sütés,   grill + vent+ felső sütés,  
világítás,  párás sütés,  felső + alsó sütés
• Elektronika funkciói:  hangjelzés,  időtartam kijelzés,  program vége,  
percszámláló,  idő 
• 3 sütési szint
• Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó
• Hűtő ventilátor
• Kábelhossz: 1.6 m
• 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 SteamBake
Finoman csukódó ajtó Nincs
Tisztítás katalitikus tisztítás
Steamify funckió Nem
WIFI kapcsolat Nincs
Elektromos csatlakozó dugvilla
 Magasság (mm)  594
Szélesség (mm)  596
Mélység (mm) 569
Hőmérséklet tartomány 50°C - 275°C
Nettó űrtartalom 72 l
Sütő max. teljesítményfelvétel (W) 2990

Product Specification
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