
Luxusérzetet keltő külső megjelenés és prémium teljesítmény
A puhán záródó ajtóba épített Soft Closing Door technológia biztosítja, hogy az 
ajtó mindig csendesen nyílik és csukódik, így a készülék használata mindig a 
prémium minőség érzetét kelti.

Mindig tiszta sütő - katalitikus tisztítás
A katalitikus öntisztító rendszer segítségével Ön tökéletesen tisztán tudja 
tartani a sütőt. A falak hővel aktivált bevonata elvékonyítja a zsiradékot, mielőtt 
a sütő leégetné.

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 
akár 20%-kal csökkenti, így időt és

Mérje fel egy pillantással a készülő étel állapotát!
A kijelző egyetlen pillantással megmutatja a készülő étel állapotát. A jól 
áttekinthető képernyőn jelzések állíthatók be, ellenőrizhető az étel elkészültéig 
hátralévő idő, valamint pontosan beállítható az időzítés.

Kifogástalan végeredmény húshőmérővel
E sütő húshőmérővel segíti az ételkészítés folyamatát, 
így a sütés minden pillanatában tudni fogja az étel 
pontos maghőmérsékletét. A tökéletes végeredmény 
így minden alkalommal garantálható.

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 kenyerek, muffinok és piték mellett a sült csirke, a 
grillezett karaj és a lasagne is

Product Benefits & Features

• Beépíthető sütő
• Multifunkciós sütő körfűtőszállal
• Energiaosztály: No 
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• 3 sütési szint
• Gyorsfelfűtés funkció
• Maghőmérő
• Automatikus hőmérséklet ajánlás
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• Gyerekzár
• Automatikus kikapcsolás funkció
• Maradékhő kijelzés
• Süllyesztett gombok
• Elektronika funkciói:  húshőmérő auto kikapcsolással,  húshőmérő 
hőmérséklet kijelzéssel,  húshőmérő hőmérséklet kijelzéssel,  funkciózár,  
percszámláló,  sütővilágítás (ki-bekapcsolható), PlusSteam aktiválás,  valós 
hőmérséklet kijelzés,  időzítő visszaállítása,  maradékhő kijelzés,  maradékhő 
felhasználás,  szervizkód,  hőmérséklet ajánlás,  óra (napi idő),  hangjelzés,   
auto kikapcsolás (csak sütő),  katalítikus tisztítás,  sütési eredmény 
ellenőrzése,  gyerekzár,  programozott sütés,  programozott sütés,  Count up 
timer,  demo mód,  piktogramos kijelző,  világítás kapcsoló,  elektronikus 
hőmérséklet szabályozó,  párologtatás,  választható gyors felfűtés,  
húshőmérő 
• Halogénvilágítás
• Sütővilágítás - ajtónyitáskor automatikusan felkapcsolódik
• Sütési táblázat a sütőajtón
• Katalitikus bevonat
• Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó
• A ventilátor automatikusan leáll ajtónyitáskor
• Hűtő ventilátor
• Sütő tálcák:  1 szürke zománcozott sütőtálca,  1 szürke zománcozott 
zsírfelfogó tálca
• Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács 
• Demó mód
• Kábelhossz: 1.5 m
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Márkanév AEG
Modellnév BCE556350M
 Energiaosztály A+
Sütési mód hőlégbefúvás (körfűtőszál+ventilátor)
Grill típusa hagyományos, fix
Sütő tisztítás katalitikus

 Sütőfunkciók

 alsó sütés,  katalitikus tisztítás,  
hagyományos sütés,  kiolvasztás,  

gyors felfűtés,  grill,  nedves 
hőlégbefúvás,  pizza,   hőlégkeverés,  

hőlégkeverés PLUS,   turbo grill
Sütési tartomány 30-300C
Kijelző típusa digitális programozható vezérlés
Sütő nettó űrtartalma (l) 71

Sütőajtó  tripla üveges,  sütési táblázat 
szimbólumokkal,  U-alakú betét

Ajtó könnyen leszerelhető ajtó,  lágyan 
záródó

 Dugvillás 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
Maghőmérő van
Forgónyárs nincs
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