
LCD kijelző beprogramozott receptekkel
Az LCD kijelzőn az idő, program és a hőmérséklet beállítása csak egy érintés. 
Előhívhatja az előre beprogramozott recepteket, így a munka nehezét a sütő 
elvégzi Ön helyett. Válassza ki a kívánt ételt, és a sütő automatikusan beállítja 
az elkészítéshez szükséges paramétereket.

My Electrolux Kitchen App
A My Electrolux Kitchen App segítségével távolról irányíthatja sütőjét és 
személyre szabott segítséget kaphat.

Professzionális tisztaság sikálás nélkül
A pirolitikus öntisztító rendszerrel rendelkező sütőnkkel 
csak egy gombnyomás a professzionális szintű 
tisztaság. A hamuvá égett szenyeződéseket már csak 
egy nedves kendővel kell kitörölnie.

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.

Belül omlós, kívül ropogós
Próbáljon ki új ízeket és állagokat! A SteamCrisp sütő 
gőzprogramja ideális tésztákhoz és húsokhoz: a gőz és 
a hő kombinációja kíméletesen készíti el az ételeket, 
anélkül, hogy kiszárítaná őket. Csodás ízek és állagok.

Gőzzel finomat!
Fedezze fel a gőz előnyeit a SteamCrisp® sütővel! A sütőtérbe vezetett 
nedves levegő lehetővé teszi, hogy  alacsonyabb hőmérsékleten süssünk, így 
sokkal kevésbé  száradnak ki az ételek. Az eredmény: ropogós külső és 
omlósan puha belső.

Product Benefits & Features

• Sütőfunkciók:  alsó sütés,  ventilátor + világítás,  grill,  grill + alsó sütés,  grill 
+ alsó sütés + légkeverés ,  hőlégbefúvás,  hőlégbefúvás + alsó sütés,  
hőlégbefúvás,  gőz + ventilátor,  gőz + hőlégbefúvás + alsó sütés
• Elektronika funkciói:  170 recept /  auto programok,  30 nyelv,  hangjelzés,   
auto kikapcsolás (csak sütő),  állítható jelzőhang,  sütési eredmény 
ellenőrzése,  gyerekzár,  tisztítás figyelmeztető,  valós hőmérséklet kijelzés,  
maradékhő kijelzés (°C),  maradékhő felhasználás,  kelesztés,  szervizkód,  
set & go,  kikapcsolható óra (napi idő),  óra stílusa beállítható,  programozott 
sütés,  programozott sütés,  vízkőtelenítés,  elektronikus hőmérséklet 
szabályozó,  elektronikus ajtózár,  választható gyors felfűtés,  szöveges 
információk a kijelzőn,  melegentartás (65 fokig),  billentyűhang,  
nyelvválasztás,  főkapcsoló,  3 napos memória,  percszámláló, sütővilágítás,  
frissítés,  tartály ürítése,  hőmérséklet ajánlás, óra,  vízkeménység 
• Gyorsfelfűtés funkció
• 3 sütési szint
• Automatikus kikapcsolás funkció
• Sütővilágítás - ajtónyitáskor automatikusan felkapcsolódik
• A ventilátor automatikusan leáll ajtónyitáskor
• Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó
• Gyerekzár
• Hűtő ventilátor
• Kábelhossz: 1.5 m
• Magyar nyelvű kijelző
• Teleszkópos sütősín: 1 szintű sütősín
• Sütő tálcák:  1 szürke zománcozott sütőtálca,  1 szürke zománcozott 
zsírfelfogó tálca
• Sütőrácsok: 1 grillrács 
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Termékcsalád SteamCrisp
Finoman csukódó ajtó Van
Tisztítás pirolitikus tisztítás
Steamify funckió Nem
WIFI kapcsolat Van
Elektromos csatlakozó dugvilla
 Magasság (mm)  594
Szélesség (mm)  595
Mélység (mm) 567
Hőmérséklet tartomány 30°C - 230°C
Nettó űrtartalom 71 l
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