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Tökéletesen elkészített receptek, garantálva
Élvezze a megszokott ízeket! A maghőmérővel rendelkező SenseCook®
sütőben mindig pontosan ugyanúgy sütheti kedvenc ételeit. Beállíthatja az étel
maghőmérsékletét, a sütő pedig automatikusan kikapcsol, amikor a beállított
hőmérsékletet eléri az étel.

Product Benefits & Features
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.

Könnyen átlátható LCD kijelző
Az LCD kijelzőn az idő, program és a hőmérséklet
beállítása csak egy érintés. Előhívhatja az előre
beprogramozott recepteket, így a munka nehezét a
sütő elvégzi Ön helyett. Válassza ki a kívánt ételt, és a
sütő automatikusan beállítja az elkészítéshez
szükséges paramétereket.

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!

Takarítson meg időt a gyors felfűtés funkcióval
A gyors felfűtéssel időt takaríthat meg. Ezt akár arra is fordíthatja, hogy még
szebben tálalja a fogásokat.
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.

• Sütőfunkciók: alsó sütés, ventilátor + világítás, grill, hőlégbefúvás
(nedves), grill + felső sütés, grill + vent+ felső sütés, hőlégbefúvás + alsó
sütés, hőlégbefúvás, felső + alsó sütés, felső+alsó sütés, 80C fix, felső +
alsó sütés (alacsony hőmérséklet)
• Elektronika funkciói: 9 recept, hangjelzés, gyerekzár, sütési idő kijelzése,
időtartam kijelzés, elektronikus hőmérséklet szabályozó, program vége,
gyors felfűtés, kedvenc program, percszámláló, sütővilágítás, valós
hőmérséklet kijelzés, visszaszámláló, maradékhő kijelzés, maradékhő
felhasználás, sütési idő kijelzés, biztonsági kikapcsolás, szervizkód,
kikapcsolható óra (napi idő), hőmérséklet ajánlás, óra, percszámláló
• Beprogramozott receptek
• Gyorsfelfűtés funkció
• 3 sütési szint
• Automatikus kikapcsolás funkció
• Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó
• Gyerekzár
• 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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Product Specification
Termékcsalád
Finoman csukódó ajtó
Tisztítás
Steamify funckió
WIFI kapcsolat
Elektromos csatlakozó
Magasság (mm)
Szélesség (mm)
Mélység (mm)
Hőmérséklet tartomány
Nettó űrtartalom
Sütő max. teljesítményfelvétel (W)

SenseCook
Van
katalitikus tisztítás
Nem
Nincs
dugvilla
594
596
569
30°C - 300°C
72 l
3490

