
Süssön egyszerre többet az XL méretű tepsin
Bővítse a csodás ízek birodalmát az XL méretű tepsivel, amiben többet süthet 
egyszerre. Itt az ideje tökéletesíteni a könnyű tea süteményeket vagy a 
roppanós, egészséges zöldségeket. 

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.

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.

LED kijelző, amely segít beállítani a megfelelő 
hőmérsékletet
A LED kijelző felkínálja a kiválasztott sütési funkciónak 
megfelelő hőfokot, így nem kell többé találgatnia, hogy 
az adott fogáshoz melyik a legjobb. Természetesen a 
hőfokot szabályozhatja manuálisan is, illetve 
megadhatja a kezdési és a befejezési időt.

Többszintű sütés, egyidőben
Süssön egyszerre több szinten! Az extra fűtőkör 
gondoskodik az egyenletes hőeloszlásról és az 
egyenletes sütésről, akár három tepsiben is egyszerre.

Egyenletes sütés, gyorsan és hatékonyan
A SurroundCook sütőben a légkeringető rendszer gondoskodik róla, hogy a 
hőeloszlás egyenletes legyen a készülék minden pontján. Így biztosan nem 
kell a tepsit forgatni sütés közben. 

Product Benefits & Features

• Sütőfunkciók:  pizza funkció,  ventilátor + világítás,  hőlégbefúvás (nedves),  
grill + felső sütés,   grill + vent+ felső sütés,  hőlégbefúvás,  felső + alsó sütés, 
 felső + alsó sütés (80°C fix),  felső sütés + fél alsó sütés
• Elektronika funkciói:  ajtózár jelzés,  világítás kapcsoló,  időtartam kijelzés,  
elektronikus hőmérséklet szabályozó,  elektronikus ajtózár,  program vége,  
percszámláló,  késleltetett pirolitika,  pirolitika emlékeztetés,  valós 
hőmérséklet kijelzés,  maradékhő kijelzés,  maradékhő felhasználás,  sütési 
idő kijelzés,  biztonsági kikapcsolás,  szervizkód,  hőmérséklet ajánlás, óra,  
pirolitika (2 ciklus),  hangjelzés,  demo mód 
• 3 sütési szint
• Automatikus kikapcsolás funkció
• Sütővilágítás - ajtónyitáskor automatikusan felkapcsolódik
• A ventilátor automatikusan leáll ajtónyitáskor
• Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó
• Hűtő ventilátor
• Teleszkópos sütősín: 1 szintű sütősín
• Sütő tálcák: 1 szürke zománcozott zsírfelfogó tálca
• Sütőrácsok: 2 grillrács 
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Termékcsalád SurroundCook
Gőzsütő Nem

Vezérlés Benyomható tekerőgomb LED 
kijelzővel

Steamify funckió Nem
WIFI kapcsolat Nem
Kamera Nem
Tisztítás pirolitikus tisztítás
Maghőmérő Nem
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) 3480
Finoman csukódó ajtó Van
Gyerekzár Igen

Product Specification
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