
A pirítás és sütés gyorsabb formája
Ez a különlegesen hatékony grill a hagyományos sütőknél kevesebb időt 
igényel az aranybarna, ropogós ételek tökéletes elkészítéséhez.

Vezényelje a sütés-főzést 
A kifinomult kör alakú vezérlőgombnak köszönhetően tökéletesen irányíthatja 
a sütés-főzés folyamatát, így a legmegfelelőbb időtartam, hőmérséklet és 
sütőfunkció kiválasztását is. Egyetlen érintésre azonnal megjelennek a 
pillanatnyi sütési beállítások az áttekinthető színes LCD-kijelzőn, így az étel

Hálózatba kapcsolt ételkészítés – hogy jobban 
kézben tarthassa a konyhai dolgokat
Legyen saját konyhai kisegítője a hálózatba kapcsolt 
főzés alkalmazásával. Kezelje a sütő beállításait – akár 
az időzítést és a hőfokot is – a mobilkészülékéről. 
Nézzen meg receptötleteket és elkészítési leírásokat, 
vagy ellenőrizze az étel készülésének folyamatát akár a 
másik helyiségből.  

Előmelegítés gyorsabban a gyors felmelegítés funkcióval
Takarítson meg időt a gyors felmelegítés beállítással. A sütő 40% -kal 
gyorsabban melegszik fel, mint a hagyományos modellek. Élvezze a minimális 
várakozást a sütés megkezdése előtt, hogy kiváló eredményeket kapjon.

Mikrohullámú sütő és grill kombinációja
Kombinálja a grill teljesítményét és a mikrohullámú sütő hatékonyságát a 
gyors főzés funkcióval. Készítsen akár mozzarellás pirítósokat vagy crème 
brûlée-t a mikrohullámú sütőben. Sokoldalú főzés, profi szinten.

Maximális ízek, feleannyi idő alatt
Puha és omlós csirke, krémes rakott burgonya, gazdag marhapörkölt – 
mindössze feleannyi idő alatt, mint a hagyományos sütőkkel. A CombiQuick 
sütő a a kivételes ízek és izgalmas receptek előállításának gyorsabb módja. A 
forrólevegős sütést a villámgyors mikrohullámú technológiával kombinálva a 
hagyományos sütőkre jellemző

Product Benefits & Features

• Kompakt beépíthető sütő
• Sütőbe integrált mikrohullámú funkció
• Mikrohullám teljesítmény: 1000 Watt 
• 2 sütési szint
• Gyorsfelfűtés funkció
• Maghőmérő
• Beprogramozott receptek
• Súlyérzékelős sütőprogramok
• Melegentartás funkció
• Időzítési lehetőség
• Gyerekzár
• Érintővezérlés
• Magyar nyelvű kijelző
• Elektronika funkciói:  gyerekzár,  demo mód,  90 recept/ automata program,  
állítható jelzőhang,  állítható kijlező fényerő,  gyors felfűtés,  melegentartás,  
billentyűhang,  nyelvválasztás,  szervizkód,  set & go,  nyelvbeállítás,  idő,  
sütési idő hosszabbítás,  óra (napi idő),  időzítő 
• Halogénvilágítás
• Sütővilágítás - ajtónyitáskor automatikusan felkapcsolódik
• Sütési táblázat a sütőajtón
• Könnyen tisztítható zománc felület
• A ventilátor automatikusan leáll ajtónyitáskor
• Hűtő ventilátor
• Sütő tálcák:  1 szürke zománcozott sütőtálca,  1 szürke zománcozott 
zsírfelfogó tálca
• Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács 
• Demó mód
• Szerviz kódok
• Kábelhossz: 1.5 m
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Márkanév AEG
Modellnév KMK968000M
Sütési mód mikro/multifunkciós
Grill típusa hagyományos, fix
Sütő tisztítás könnyen tisztítható zománc

 Sütőfunkciók

Au gratin barnítás,  alsó sütés,  
kenyérsütés, sütés+mikrohullám,  
hagyományos sütés, kiolvasztás

+mikrohullám,  kelesztés,  aszalás,  
félkész étel, grill+mikrohullám,  grill,  

melegen tartás,  lassú sütés, 
mikrohullám, mikrohullám MAX,  

pizza,   tányérmelegítés,   tartósítás,  
lassú sütés,   hőlégkeverés, 

hőlégbefúvás + mikrohullám,   turbo 
grill, turbo grill + mikrohullám,  

mikrohullám
Sütési tartomány 30-230C
Kijelző típusa ITex100R
Sütő nettó űrtartalma (l) 43

Sütőajtó  tripla üveges,  sütési táblázat, 
Logózott üveg, Konyhastúdiós design

Ajtó lefelé nylíó ajtó csavarokkal
 Dugvillás hálózati csatlakozó Van
Sütő világítás  1,  felül halogén izzó

Rácsozat a sütőben Krómozott vezetőrácsok, Krómozott 
vezetőrácsok, EasyEntry

Sütő tálcák  1 szürke zománcozott sütőtálca,  1 
szürke zománcozott zsírfelfogó tálca

Sütőrácsok 1 krómozott grillrács
Maghőmérő nincs
Forgónyárs nincs
Ajtóbiztonság nincs
Nettó súly (kg) 40.4

Product Specification
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