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

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

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.

EXCite érintőkijelző: intuitív kezelőfelület, karnyújtásnyira
Az EXCite érintőkijelzőn könnyedén beállíthatja a sütési időt és a 
hőmérsékletet. Akár muffint süt, akár lazacot párol, a sokoldalú kezelőfelület 
megadja Önnek az ínycsiklandó ételek elkészítéséhez szükséges szakértő 
segítséget.

AssistedCooking funkció: előre beprogramozott 
receptek
Az AssistedCooking funkció olyan, mintha egy privát 
séf dolgozna a keze alá. Csak ki kell választania a 
készítendő ételt, a készülék pedig beállítja a megfelelő 
programot és a sütési időt. Ráadásul el is mentheti a 
beállításokat.

Tökéletesen elkészített receptek, garantálva
A 800-as sorozatú AssistedCooking sütőben, a maghőmérő használatával 
mindig garantáltak a finom fogások. A szenzor méri az étel belső 
hőmérsékletét, és lehetőséget ad arra, hogy Ön döntse el, milyenre szeretné 
készíteni. Sőt, ki is kapcsolja a sütőt, amikor a fogás elkészült.

Product Benefits & Features

• Sütőfunkciók:  alsó sütés,  grill,  grill + alsó sütés,  grill + alsó sütés ( 80 °C 
fix),  grill + alsó sütés + légkeverés ,  hőlégbefúvás,  hőlégbefúvás + alsó 
sütés,  hőlégbefúvás,  hőlégbefúvás ( 30°C fix),  hőlégbefúvás (nedves),  
hőlégbefúvás (alacsony hőmérséklet)
• Elektronika funkciói:  20 memóriaprogram,  pirolitika (3 ciklus),  90 recept/ 
automata program,  hangjelzés,  auto kikapcsolás (csak sütő),  sütési 
eredmény ellenőrzése,  sütési idő kijelzése,  demo mód,  ajtózár jelzés,  
időtartam kijelzés,  elektronikus hőmérséklet szabályozó,  program vége,  
választható gyors felfűtés,  kedvenc program,  funkciózár,  melegentartás,  
melegentartás (65 fokig),  nyelvválasztás,  1 hetes memória funkció,  
percszámláló, sütővilágítás,  késleltetett pirolitika,  pirolitika emlékeztetés,  
valós hőmérséklet kijelzés,  maradékhő kijelzés,  maradékhő felhasználás,  
sütési idő kijelzés,  szervizkód,  kikapcsolható óra (napi idő),  hőmérséklet 
ajánlás,  idő,  sütési idő hosszabbítás, óra, percszámláló 
• Gyorsfelfűtés funkció
• 3 sütési szint
• Sütővilágítás - ajtónyitáskor automatikusan felkapcsolódik
• A ventilátor automatikusan leáll ajtónyitáskor
• Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó
• Hűtő ventilátor
• Magyar nyelvű kijelző
• 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 SenseCook
Gőzsütő Nem
Vezérlés Érintőkijelző
Steamify funkció Nem
WIFI kapcsolat Nem
Kamera Nem
Tisztítás pirolitikus 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
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