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SteamPro gőzsütő: éttermi fogások otthon

A SteamPro gőzsütőben a Steamify® technológiával
süthet és párolhat is, a végeredmény pedig
garantáltan különleges lesz. Mostantól akár otthon is
készíthet szuvidált fogásokat. Ha éttermi minőségre
vágyik, csak állítsa be a kívánt hőmérsékletet, és a

Steamify® – profi segtíség a gőzsütéshez

A Steamify® funkció használatával minden eddiginél
könnyebben készíthet ízletes fogásokat. Csak a sütési
hőmérsékletet kell megadnia, és a készülék
automatikusan beállítja a tökéletes gőzsütéshez
szükséges paramétereket. Az egészséges, ízletes

Sous-Vide technológia már otthon is

Fedezze fel a szuvidálás előnyeit, különlegességét és
kényelmét otthon. A Sous-Vide technológia titka a
pontos, hosszú időn keresztül fenntartott pontos
hőmérséklet. A vákuumtasak megőrzi az ízeket, a
gyengéd gőz pedig a tápanyagokat.

More Benefits :
Ön csak kiválasztja a receptet és az alkalmazás WiFi kapcsolaton keresztül
elvégzi a sütő paramétereinek beállítását

•

Nincs több találgatás. Folyamatosan nyomon követheti az étel belső
hőmérsékletét, és megadhatja, mennyire legyen átsütve.

•

Színes TFT kijelző, amin a legfontosabb beállítások egyetlen érintésre vannak•

Features :

Beépíthető sütő•
 3 sütési szint•
Gyorsfelfűtés funkció•
Húshőmérő•
Automatikus hőmérséklet ajánlás•
Memória funkció - a gyakran használt
beállításokhoz

•

Súlyérzékelős sütőprogramok•
Elektronikus hőmérséklet szabályozás•
Időzítési lehetőség•
Gyerekzár•
Automatikus kikapcsolás funkció•
Maradékhő kijelzés•
Magyar nyelvű kijelző•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : KOAAS31WT•
Energiaosztály : A++•
Elektromos teljesítmény (W) : 3500•
Sütési mód : hőlégbefúvás + gőz•
Grill típusa : hagyományos, fix•
Tisztítás : gőztisztítás,•
 Sütőfunkciók : Au gratin barnítás, alsó sütés, kenyérsütés,
hagyományos sütés, kiolvasztás, kelesztés, aszalás, félkész étel,
Vital gőz, grill, magas páratartalom, alacsony páratartalom,
közepes páratartalom, melegen tartás, nedves hőlégbefúvás,
pizza, tányérmelegítés, tartósítás, lassú sütés, Sous Vide
program, gőz regenerálás, Steamify program, hőlégkeverés,
turbo grill, joghurt

•

Sütési tartomány : 30-230 C•
Sütő nettó űrtartalma (l) : 70•
Sütőajtó : 4 üveges, Logózott üveg, Konyhastúdiós design•
Ajtó : könnyen leszerelhető ajtó, lágyan záródó•
 Dugvillás hálózati csatlakozó : Van•
Sütő világítás : igen, 2 db, 1 halogén izzó, felül halogén izzó•
Rácsozat a sütőben : Krómozott vezetőrácsok, EasyEntry, Nincs•
Egyéb tartozékok : 1 szintű sütősín, vízkeménység ellenőrző
eszköz

•

Sütő tálcák : 1 szürke zománcozott zsírfelfogó tálca, 1 szet
lyukacsos + nem lyukacsos tálca , 2 szürke zománcozott
sütőtálca

•

Sütőrácsok : 1 grillrács•
Húshőmérő : maghőmérő•
Forgónyárs : nincs•
Ajtóbiztonság : nincs•
Nettó súly (kg) : 40.5•
 Magasság (mm) : 594•
Szélesség (mm) : 595•

Product Description :
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