
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.

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

Pirolitikus tisztítás: nincs több sütő súrolás
A pirolitikus tisztítással gyerekjáték a takarítás. 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.

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:  grill,  grill + alsó sütés,  grill + alsó sütés + légkeverés ,  
hőlégbefúvás,  hőlégbefúvás + alsó sütés,  hőlégbefúvás,   hőlégbefúvás,  
alsó sütés
• Elektronika funkciói: 45 variety of pre-set cooking programmes "Assist",  
hangjelzés, Alarm/error tones,   auto kikapcsolás (csak sütő),  állítható 
jelzőhang,  gyerekzár,  tisztítás figyelmeztető,  programozott sütés,  
programozott sütés, Delayed start (Time delay),  világítás kapcsoló,  
elektronikus hőmérséklet szabályozó,  elektronikus ajtózár,  választható gyors 
felfűtés,  funkciózár, Key tones menu with deactivation, Menu connected,  
percszámláló, sütővilágítás, óra,  valós hőmérséklet kijelzés,  maradékhő 
kijelzés,  szervizkód,  hőmérséklet ajánlás 
• Gyorsfelfűtés funkció
• 3 sütési szint
• Automatikus kikapcsolás funkció
• Sütővilágítás - ajtónyitáskor automatikusan felkapcsolódik
• A ventilátor automatikusan leáll ajtónyitáskor
• Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó
• Gyerekzár
• Hűtő ventilátor
• Kábelhossz: 1.6 m
• Sütő tálcák:  1 szürke zománcozott sütőtálca,  1 szürke zománcozott 
zsírfelfogó tálca
• Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács 
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Termékcsalád SteamBake
Finoman csukódó ajtó Van
Tisztítás pirolitikus tisztítás
Steamify funckió Nem
WIFI kapcsolat Van
Elektromos csatlakozó dugvilla
 Magasság (mm)  594
Szélesség (mm)  596
Mélység (mm) 569
Hőmérséklet tartomány 30°C - 300°C
Nettó űrtartalom 72 l
Sütő max. teljesítményfelvétel (W) 3480

Product Specification
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