EOE7P31X BI Oven
Tökéletesen elkészített receptek, garantálva
Élvezze a megszokott ízeket! A maghőmérővel
rendelkező SenseCook® sütőben mindig pontosan
ugyanannyira sütheti át kedvenc ételeit. Beállíthatja az
étel maghőmérsékletét, és a sütő automatikusan
kikapcsol, amikor a beállított hőmérsékletet eléri az

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

More Benefits :
• A pirolitikus tisztítás hamuvá égeti a zsír- és ételmaradványokat.
• A gyors felfűtés funkcióval jóval rövidebb időre lesz szüksége a sütő
előmelegítéséhez.
• A sütő belsejében ventilátor gondoskodik az egyenletes hőeloszlásról.

Features :

Technical Specs :

• Beépíthető sütő
• 3 sütési szint
•Gyorsfelfűtés funkció
•Maghőmérő
•Pirolitikus tisztítás
•Automatikus hőmérséklet ajánlás
•Beprogramozott receptek
•Súlyérzékelős sütőprogramok
•Elektronikus hőmérséklet szabályozás
•Gyerekzár
•Automatikus kikapcsolás funkció
•Maradékhő kijelzés

• Márkanév : Electrolux
•Modellnév : EOE7P31X
•WIFI kapcsolat : Nincs
•Energiaosztály : A+
•Elektromos teljesítmény (W) : 3480
•Sütési mód : hőlégbefúvás (körfűtőszál+ventilátor)
•Grill : Hagyományos, kivehető
•Tisztítás : pirolitikus tisztítás,
• Sütőfunkciók : alsó sütés, hagyományos sütés, kiolvasztás,
gyors grill, grill, melegen tartás, nedves hőlégbefúvás, pizza,
lassú sütés, hőlégkeverés, turbo grill
•Sütési tartomány : 30-300 C
•Sütő nettó űrtartalma (l) : 72
•Sütőajtó : 3 rétegű ajtó
•Ajtó : kiegyensúlyozott ajtó, könnyen leszerelhető ajtó, lágyan
záródó
•Elektromos csatlakozó : dugvilla
•Sütővilágítás : 1 halogén izzó
•Rácsozat a sütőben : Krómozott vezetőrácsok, EasyEntry
•Egyéb tartozékok : 1 szintű sütősín
•Sütő tálcák : 1 szürke zománcozott sütőtálca, 1 szürke
zománcozott zsírfelfogó tálca
•Sütőrácsok : 1 krómozott grillrács
•Maghőmérő : maghőmérő
•Ajtóbiztonság : elektronikus ajtózár, pirolitikánál mechanikus
ajtózár
•Nettó súly (kg) : 32.3
• Magasság (mm) : 594
•Szélesség (mm) : 596
•Mélység (mm) : 569

Product Description :

EOE7P31X BI Oven

