
Sütés egyszerre több szinten
A nagy teljesítményű körfűtőszál biztosítja, hogy a hő minden sarokba 
eljusson, egyenletesen – még akkor is, ha három tálcát helyezünk be. Biztosak 
lehetünk abban, hogy minden fogás tökéletes lesz.

Elég egyetlen pillantás, hogy felmérjük a sütés 
folyamatát
A jól áttekinthető képernyőn jelzések állíthatók be, 
pontosan beállítható az időzítés és ellenőrizhető a 
sütési programból hátralévő idő.

Egyenletes, tökéletes végeredmény 
Ez a sütő egyszerre hatékony és energiatakarékos. A 
készülékben egy új légkeringető rendszer, a Hot Air 
működik, amely egyenletesen keringteti a forró levegőt 
a sütőtérben. Ezáltal a sütő hamarabb felmelegszik, a 
sütési hőmérséklet pedig akár 20%-kal is csökkenthető, 
így idő és energia takarítható

Steambake - sütés egy csipetnyi gőzzel
A tökéletes választás finom kenyerekhez és szaftos 
húsokhoz! A SteamBake funkció aktiválásakor a 
sütőtérben gőz keletkezik a program elején. A gőzben a 
 tészták lazák és könnyűek, a húsok szaftosak, a 
zöldségek roppanósak lesznek.

Multifunkciós beépíthető sütő PlusSteam funkcióval, Aqua clean tisztítással és 
süllyesztett gombokkal

Használjon gőzt a tökéletes végeredményhez
A PlusSteam gomb megnyomásával a tészta külső felülete nedvesen tartható, 
ami garantálja az aranybarna, ropogós külsőt, miközben a belső puha és 
omlós marad. A ropogós kenyerek, muffinok és piték sütésén kívül a rostonsült 
csirke, grillezett karaj és lasagne is egyenletesen ízletes és átsült lesz. 

Product Benefits & Features

• Beépíthető sütő
• Multifunkciós sütő körfűtőszállal
• Energiaosztály:  
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• 3 sütési szint
• Elektronikus programóra
• Süllyesztett gombok
• Elektronika funkciói:  hangjelzés,  időtartam kijelzés,  percszámláló,  idő 
• Halogénvilágítás
• Sütési táblázat a sütőajtón
• Könnyen tisztítható zománc felület
• Kivehető grill fűtőszál
• Hűtő ventilátor
• Sütő tálcák:  1 szürke zománcozott sütőtálca,  1 Moussaka tálca
• Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács 
• Kábelhossz: 1.5 m
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Márkanév AEG
Modellnév BEB351110M
 Energiaosztály A
Sütési mód hőlégbefúvás (körfűtőszál+ventilátor)
Grill típusa elektromos, lehajtható
Tisztítás aqua clean tisztítás,

 Sütőfunkciók
 hagyományos sütés,  kiolvasztás,  
gyors grill,  grill,  világítás,  pizza,  

hőlégkeverés PLUS,   turbo grill,  alsó 
sütés

Sütési tartomány 50C - 275C

Kijelző típusa SET timer, digitális kijelző, 
programozható

Sütő nettó űrtartalma (l) 71 l
Sütőajtó  1 vízszintes osztás, Smiley cut-out big
Ajtó könnyen leszerelhető ajtó
 Dugvillás hálózati csatlakozó Van
Sütő világítás  1,  felül halogén izzó

Rácsozat a sütőben Krómozott vezetőrácsok, Krómozott 
vezetőrácsok, EasyEntry

Egyéb tartozékok 1 szintű sütősín

Tartozékok  1 szürke zománcozott sütőtálca,  1 
Moussaka tálca

Sütőrácsok 1 krómozott grillrács
Forgónyárs nincs
Ajtóbiztonság nincs

Product Specification
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