
Gyors, hatékony és egyenletes sütés
A teljes sütőtérben keringteti a forró levegőt, így az étel egyenletesen sül át, 
nem kell megfordítani a tepsit sütés közben. A sütő gyorsabban felmelegszik, 
amivel időt és energiát takaríthat meg.

EXPlore LED kijelző érintőgombokkal
Fedezze fel a sütőjében rejlő lehetőségeket az EXPlore LED kijelző 
segítségével. A könnyen átlátható kezelőfelületen gyorsan és kényelmesen 
módosíthatja a sütés időtartamát, a hőmérsékletet és számos egyéb beállítást.

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.

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!

Egy kis gőzzel minden finomabb lesz
A SteamBake funkció használatával tökéletes 
péksüteményeket készíthet saját otthonában, egyetlen 
érintéssel. A páradús sütőtérben a tészta szépen 
megkel, így belseje omlós marad, míg kívül 
aranybarna, ropogós kérget kap. Nem csak az 
ínycsiklandó pékárukat élvezheti, hanem az 
egyenletesen átsült

Legyen otthon saját péksége!
A 600-as sorozatú SteamBake gőzsütővel egy kis gőz hozzáadásával 
ínycsiklandó muffinokat és tökéletes pitéket készíthet, saját otthonában. De 
lehet akár sült csirke, lasagne vagy hal a menü, a végeredmény mindig 
egyenletesen átsütött, omlós belsejű fogás lesz. Egyetlen érintésre.

Product Benefits & Features

• Sütőfunkciók:  grill,  grill + alsó sütés,  grill + alsó sütés + légkeverés ,  
hőlégbefúvás,  hőlégbefúvás + alsó sütés,  hőlégbefúvás,   hőlégbefúvás,  
alsó sütés
• Elektronika funkciói: 45 recpet / auto program,  hangjelzés, hangjelzés / hiba 
hangok, applikáció vezérlés,   auto kikapcsolás (csak sütő),  állítható 
jelzőhang,  katalítikus tisztítás,  programozott sütés,  programozott sütés, 
késleltetett indítás,  demo mód,  világítás kapcsoló,  elektronikus hőmérséklet 
szabályozó,  választható gyors felfűtés,  funkciózár, kikapcsolható 
billentyűhang,  percszámláló, sütővilágítás,  valós hőmérséklet kijelzés,  
maradékhő kijelzés,  szervizkód,  hőmérséklet ajánlás, óra 
• Gyorsfelfűtés funkció
• 3 sütési szint
• Automatikus kikapcsolás funkció
• Sütővilágítás - ajtónyitáskor automatikusan felkapcsolódik
• Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó
• Hűtő ventilátor
• 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
Gőzsütő Igen

Vezérlés Benyomható tekerőgomb LED 
kijelzővel

Steamify funkció Nem
WIFI kapcsolat Nem
Kamera Nem
Tisztítás katalitikus 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) 3490
Finoman csukódó ajtó Van
Gyerekzár Igen

Product Specification
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