
Minden apró részlet látható
A belső világítás egyenletesen megvilágítja a teljes sütőteret. Így Ön bármikor 
ellenőrizheti a sütőben készülő ételeket.

Ropogós, aranybarna ételek
A ropogós baconszeletektől az olvadó mozzarelláig, a grill funkció 
használatával még többet hozhat ki sütőjéből. Tökéletes, ha ropogós 
csirkeszárnyat szeretne sütni, vagy lágy halloumi sajtot.

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!

Precíz programozás a LED kijelzővel
A LED kijelzőn könnyedén nyomon követheti a sütés folyamatát. Egyszerűen 
beállíthatja a pontos sütési időt, és ellenőrizheti az étel állapotát. Precíz 
szabályozás, egyszerűen.

Gyors, hatékony és egyenletes sütés
A teljes sütőtérben keringteti a forró levegőt, így az étel 
egyenletesen sül át, nem kell megfordítani a tepsit 
sütés közben. A sütő gyorsabban felmelegszik, amivel 
időt és energiát takaríthat meg.

Gyors felfűtés, ínycsiklandó ételek
Ez a sütő sokkal gyorsabban felmelegszik, mint gondolná. A ventilátor 
egyenletesen oszlatja el a hőt a sütőtérben, így a sütemények és húsok 
egyenletesen sülnek át, anélkül, hogy sütés közben meg kellene fordítani a 
tepsit.

Product Benefits & Features

• Sütőfunkciók:  alsó sütés,  kiolvasztás,  grill,  hőlégbefúvás,  felső + alsó 
sütés,  felső + alsó sütés + légkeverés
• Elektronika funkciói:  hangjelzés,  időtartam kijelzés,  percszámláló,  idő 
• 2 sütési szint
• Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó
• Hűtő ventilátor
• Sütő tálcák:  1 fekete zománcozott sütőtálca,  1 fekete zománcozott 
zsírfelfogó tálca
• Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács 
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Gőzsütő Nem
Vezérlés Tekerőgomb LED kijelzővel
Steamify funkció Nem
WIFI kapcsolat Nem
Kamera Nem
Tisztítás katalitikus tisztítás
Maghőmérő Nem
Energiaosztály A
Elektromos csatlakozó dugvilla
Kábelhossz (m) 1.1
 Magasság (mm)  594
Szélesség (mm)  594
Mélység (mm) 568
Hőmérséklet tartomány 50°C - 250°C
Nettó űrtartalom 65
Sütő max. teljesítményfelvétele (W) 2090
Finoman csukódó ajtó Nincs
Gyerekzár Nem

Product Specification
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