
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.

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 maghőmérő használatával minden alkalommal 
tökéletes lesz az eredmény. Jelzi, amikor az étel belső 
hőmérséklete elérte az előre beállított értéket, és ki is 
kapcsolja a sütőt.

Könnyen átlátható LCD kijelző
Az LCD kijelzőn egyetlen érintéssel beállíthatja a sütési 
időt, a programot és a hőmérsékletet. Sőt, ha az előre 
programozott receptek közül kiválasztja, mit szeretne 
elkészíteni, a sütő automatikusan beállít mindent.

Párolás, sütés és pirítás, 3 különböző 
gőzprogrammal
A SteamBoost gőzsütőben három különböző 
gőzprogram található. Egy a süteményekhez és 
tésztákhoz, egy a húsok sütéséhez és pirításához, és 
egy 100% gőzpárolás. Segítségükkel ropogós héjú 
kenyeret, zamatos húsokat és omlós halételeket 
süthetünk. A gőzsütés során alacsonyabb hőfokon 
készülnek az

Fokozzuk az ízeket!
A 800-as sorozatú SteamBoost gőzsütővel a legtöbbet hozhatja ki az 
alapanyagokból. Háromféle gőzprogramjából kettő a gőz és a forró levegő 
kombinációja, tészták sütéséhez és húsok pirításához. A harmadik kizárólag 
gőzt használ, amely ideális zöldségek és halak párolásához.

Product Benefits & Features

• Sütőfunkciók:  alsó sütés,  grill,  grill + alsó sütés,  grill + alsó sütés ( 80 °C 
fix),  grill + alsó sütés + légkeverés ,  hőlégbefúvás,  hőlégbefúvás,  
hőlégbefúvás ( 30°C fix),  hőlégbefúvás (nedves),  hőlégbefúvás (alacsony 
hőmérséklet),  gőz (10),  gőz,  gőz + ventilátor (100),  gőz + hőlégbefúvás + 
alsó sütés,  gőz + hőlégbefúvás + alsó sütés (25/75),  gőz + hőlégbefúvás + 
alsó sütés (50/50)
• Elektronika funkciói:   9 automata program,  hangjelzés,  auto kikapcsolás 
(csak sütő),  sütési eredmény ellenőrzése,  tisztítás figyelmeztető,  fényerő 
beállítás napszak szerint,  gőzmentesítés,  demo mód,  vízkőtelenítés,  
időtartam kijelzés,  elektronikus hőmérséklet szabályozó,  program vége,  
választható gyors felfűtés,  kedvenc program,  funkciózár,  melegentartás (65 
fokig),  1 hetes memória funkció,  percszámláló, sütővilágítás,  valós 
hőmérséklet kijelzés,  időzítő visszaállítása,  maradékhő kijelzés,  maradékhő 
felhasználás,  gőzrendszer öblítése,  szervizkód,  késleltetett gőz tisztítás,  
gőz tisztítás - 1 ciklus,  kikapcsolható óra (napi idő),  tartály ürítése,  
hőmérséklet ajánlás, óra,  vízkeménység 
• Gyorsfelfűtés funkció
• 3 sütési szint
• Sütővilágítás - ajtónyitáskor automatikusan felkapcsolódik
• A ventilátor automatikusan leáll ajtónyitáskor
• Hűtő ventilátor
• Teleszkópos sütősín: 1 szintű sütősín
• Sütő tálcák:  1 szürke zománcozott sütőtálca,  1 szürke zománcozott 
zsírfelfogó tálca
• Sütőrácsok: 1 grillrács 
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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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