
Aranybarna grillezés
A ropogós baconszeletektől a hólyagosodó mozzarelláig minden eddiginél 
többet hozhat ki a grillezőjéből.  Tökéletes, ha ropogós csirkeszárnyat 
szeretne sütni, vagy a szájban olvadó halloumit. 

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.

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.

Grill - a választékos étkezésért
Élvezze a ropogós mozzarella pirítósokat és a zamatos 
grillezett csirkét a mikrohullámú sütőnkben. A 
kiegészítő grill funkcióval, gyorsan elkészítheti kedvenc 
ételeit.

Kedvenc receptjei, tökéletesen elkészítve
A SurroundCook® sütővel bármikor elkészítheti a tökéletesre sült, ropogós 
csirkét. A speciálisan kialakított légkeverés mellett nem szükséges a tepsit 
forgatnia.

Product Benefits & Features

• Sütőfunkciók:  ventilátor + világítás,  grill,  grill + alsó sütés,  grill + alsó sütés 
+ légkeverés ,  hőlégbefúvás,  mikrohullám,  hőlégbefúvás + alsó sütés,  
hőlégbefúvás,  alsó sütés
• Elektronika funkciói:  100 recept /  auto programok, 3 kedvenc funkció,  30 
nyelv,  hangjelzés,   auto kikapcsolás (csak sütő),  állítható jelzőhang,  sütési 
eredmény ellenőrzése,  óra stílusa beállítható,  programozott sütés,  
programozott sütés,  demo mód,  közvetlen hozzáférés a mikrohullámhoz,  
elektronikus hőmérséklet szabályozó,  választható gyors felfűtés,  
billentyűhang,  nyelvválasztás,  főkapcsoló,  3 napos memória,  percszámláló, 
sütővilágítás,  valós hőmérséklet kijelzés,  maradékhő kijelzés (°C),  
maradékhő felhasználás,  szervizkód,  kikapcsolható óra (napi idő),  
hőmérséklet ajánlás, óra 
• Gyorsfelfűtés funkció
• 2 sütési szint
• Automatikus kikapcsolás funkció
• Sütővilágítás - ajtónyitáskor automatikusan felkapcsolódik
• A ventilátor automatikusan leáll ajtónyitáskor
• Hűtő ventilátor
• Magyar nyelvű kijelző
• Sütő tálcák:  1 szürke zománcozott sütőtálca, 1 Glass plate
• Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács 
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Termékcsalád CombiQuick
Gőzsütő Nem
Vezérlés Érintőkijelző
Steamify funkció Nem
WIFI kapcsolat Nem
Kamera Nem
Maghőmérő Nem
Elektromos csatlakozó dugvilla
Kábelhossz (m) 1.5
 Magasság (mm)  455
Szélesség (mm)  595
Mélység (mm) 567
Hőmérséklet tartomány 30°C - 230°C
Nettó űrtartalom 43 l
Finoman csukódó ajtó Nincs
Gyerekzár Igen

Product Specification
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