BCE455350M BI Oven
STEAMBAKE - ADJON HOZZÁ EGY CSIPETNYI
GŐZT
A SteamBake sütőben a PlusSteam funkció gőzt
fejleszt a sütőtérben a sütés kezdetekor. Így a tészta
külső felülete állandóan nedvesen tartható, ami
garantálja az aranybarna, ropogós külsőt, miközben a
belső puha és omlós marad. A ropogós héjú

Egyenletes, tökéletes végeredmény
Ez a sütő egyszerre hatékony és energiatakarékos is.
A készülékben egy új légkeringető rendszer, a Hot Air
működik, amely egyenletesen keringteti a forró
levegőt a sütőtérben. Ez azt eredményezi, hogy a sütő
hamarabb bemelegszik, a sütési hőmérsékletet pedig
Egyszerre több ételt is főzhet, és mégis tökéletes
ereményt kap
Sütőink nagy teljesítményű körfűtőszála biztosítja az
ételek egyenletes elkészítését és saroktól sarokig
tartó ízletességét – még akkor is, ha három tálcát
helyezett be. Biztos lehet abban, hogy minden adag
épp olyan tökéletes lesz, mint az előző.

More Benefits :
• Az étel elkészültét az időzítő kijelzőjén keresztül követheti nyomon. Egyetlen
pillantással leolvasható az ételkészítési folyamat pillanatnyi állapota.
• A katalitikus öntisztító rendszer segítségével Ön tökéletesen tisztán tudja
tartani a sütőt. A falak hővel aktivált bevonata elvékonyítja a zsiradékot,
• A Soft Closing Door rendszer akadálymentes és hangtalan ajtózárást biztosít

Features :

Technical Specs :

• Beépíthető sütő
•Multifunkciós sütő körfűtőszállal
•Energiaosztály:
•Ujjlenyomatmentes inox felület
• 3 sütési szint
•Elektronikus programóra
•Süllyesztett gombok
•Elektronika funkciói: hangjelzés,
időtartam kijelzés, program vége,
percszámláló, idő
•Halogénvilágítás
•Sütési táblázat a sütőajtón
•Katalitikus bevonat
•Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó
•Hűtő ventilátor
•Sütő tálcák: 1 szürke zománcozott
sütőtálca, 1 szürke zománcozott
zsírfelfogó tálca
•Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács
•Kábelhossz: 1.5 m

• Márkanév : AEG
•Modellnév : BCE455350M
• Energiaosztály : A+
•Sütési mód : hőlégbefúvás (körfűtőszál+ventilátor)
•Grill típusa : hagyományos, fix
•Sütő tisztítás : katalitikus
• Sütőfunkciók : alsó sütés, hagyományos sütés, kiolvasztás, grill,
világítás, nedves hőlégbefúvás, pizza, hőlégkeverés,
hőlégkeverés PLUS, turbo grill
•Sütési tartomány : 50°C - 275°C
•Kijelző típusa : SET timer, digitális kijelző, programozható
•Sütőtér űrtartalma (l) : 71
•Sütőajtó : tripla üveges, sütési táblázat szimbólumokkal, U-alakú
betét
•Ajtó : könnyen leszerelhető ajtó, lágyan záródó
• Hálózati csatlakozó : Van
•Sütő világítás : 1, felül halogén izzó
•Rácsozat a sütőben : Krómozott vezetőrácsok, Krómozott
vezetőrácsok, EasyEntry
•Egyéb tartozékok : 1 szintű sütősín
•Sütő tálcák : 1 szürke zománcozott sütőtálca, 1 szürke
zománcozott zsírfelfogó tálca
•Sütőrácsok : 1 krómozott grillrács
• Húshőmérő : nincs
•Forgónyárs : nincs
•Ajtóbiztonság : nincs
•Nettó súly (kg) : 34.5
• Magasság (mm) : 594
•Szélesség (mm) : 595
•Mélység (mm) : 567

Product Description :

