
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.

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

Maghőmérő a tökéletesre sült fogásokért
A maghőmérőnek köszönhetően minden alkalommal 
tökéletes lesz az eredmény. Használatával nyomon 
követheti az étel  belső hőmérsékletét. Jelzi, amikor az 
étel belső hőfoka elérte a beállított hőmérsékletet, és ki 
is kapcsolja a sütőt.

EXCite érintőkijelző: Intuitív és funkcionális
Az EXCite érintőkijelzőn keresztül  könnyedén beállíthatja a hőfokot és a 
sütési időt, akár muffint süt, akár lazacot párol. Megadja Önnek az 
ínycsiklandó ételek elkészítéséhez szükséges technológiát és segítséget is.

Steamify® – profi segítség 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 
ételek készítését bízza a beprogramozott szakértőre!

Product Benefits & Features

• Sütőfunkciók:  alsó sütés,  ventilátor + világítás,  grill,  grill + alsó sütés,  grill 
+ alsó sütés + légkeverés ,  hőlégbefúvás,  hőlégbefúvás + alsó sütés,  
hőlégbefúvás,  gőz + alsó sütés + ventilátor,  gőz + ventilátor,  gőz + 
hőlégbefúvás + alsó sütés
• Elektronika funkciói: sütési eredmény ellenőrzése,  tisztítás figyelmeztető,  
óra stílusa beállítható,  programozott sütés,  programozott sütés,  
gőzmentesítés,  demo mód,  vízkőtelenítés,  aszaló funkció,  elektronikus 
hőmérséklet szabályozó,  választható gyors felfűtés,  melegentartás (65 
fokig),  billentyűhang,  nyelvválasztás,  főkapcsoló,  3 napos memória,  
percszámláló, sütővilágítás,  valós hőmérséklet kijelzés,  maradékhő kijelzés 
(°C),  maradékhő felhasználás,  kelesztés,  szervizkód,  gőz tisztítás - 2 ciklus, 
 kikapcsolható óra (napi idő),  tartály ürítése,  hőmérséklet ajánlás, óra,  
vízkeménység, 225 repect / auto programok, 3 kedvenc funkció, 31 nyelv,  
hangjelzés,   auto kikapcsolás (csak sütő),  állítható jelzőhang 
• Gyorsfelfűtés funkció
• 3 sütési szint
• Automatikus kikapcsolás funkció
• Sütővilágítás - ajtónyitáskor automatikusan felkapcsolódik
• A ventilátor automatikusan leáll ajtónyitáskor
• Hűtő ventilátor
• Magyar nyelvű kijelző
• Teleszkópos sütősín: 1 szintű sütősín
• Sütő tálcák:  1 szürke zománcozott sütőtálca,  1 szürke zománcozott 
zsírfelfogó tálca, 1 Set punched + unpunched stst pan 1/2
• Sütőrácsok: 1 grillrács 

SteamBoost Gőzsütő, maghőmérő, gőztisztítás

KOBBS39X

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEEOV210PA0003G.jpg


Termékcsalád SteamBoost
Gőzsütő Igen
Vezérlés Érintőkijelző
Steamify funkció Nem
WIFI kapcsolat Nem
Kamera Nem
Tisztítás gőztisztítás
Maghőmérő Igen
Energiaosztály A++
Elektromos csatlakozó dugvilla
Kábelhossz (m) 1.5
 Magasság (mm)  594
Szélesség (mm)  595
Mélység (mm) 567
Hőmérséklet tartomány 30°C - 230°C
Nettó űrtartalom 70 l
Sütő max. teljesítményfelvétele (W) 3500
Finoman csukódó ajtó Van
Gyerekzár Igen

Product Specification
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