
Tápérték-megőrzés gőzfunkcióval
Védje és őrizze meg az ételek tápanyagait és tápértékét a gőzfunkció erejével.

A ROPOGÓSABB VÉGEREDMÉNYHEZ 
HASZNÁLJON GŐZT
Az összes normál sütőfunkció mellett ez a Steam Bake 
sütő a PlusSteam funkció használatával gőzt adagol a 
sütőtérbe a sütés megkezdésekor. Így a tészta külső 
felülete állandóan nedvesen tartható, ami garantálja az 
aranybarna, ropogós külsőt, miközben a belső puha és 
omlós marad. Hasznos opció, ha a

Ízek és textúra.
Aszaljon gyümölcsöt és zöldséget AEG sütőben. Az 
aszalási funkció, 50°C és 100°C közötti sütési 
hőmérséklet alkalmazásával, kiváló módszer arra, hogy 
fantasztikus ízű és egyedi állagú szárított gyümölcsöket 
állítsunk elő, mindeközben megőrizve azok értékes 
tápanyagait.

Ropogós végeredmény, olaj nélkül az AirFry sütő használatával
Az AirFry sütő és a perforált tálca egyesített használatával, olaj nélkül elérheti 
a sült ételek ízét és textúráját. A forró levegő átjut a tálcán, és az összetevőket 
minden szögből átjárja, az egészséges és ropogós ételekért.

Finom sült textúra, olaj nélkül
Élvezze a ropogós krokettet vagy krumplit az AirFry sütővel és tálca 
használatával. A tálcában lévő kis lyukak lehetővé teszik, hogy a forró levegő 
minden irányból átjárja az ételt. Finom sült textúra, olaj nélkül.

Product Benefits & Features

• Elektromos tűzhey: elektromos sütő és főzőlap
• Főzőlap típusa: üvegkerámia
• Bal első főzőzóna: kétkörös, hilight, 1700W(1700W/700W)/180mm/120mm
• Bal hátsó főzőzóna: hilight kerámia, 1200W/140mm
• Jobb első főzőzóna: hilight kerámia, 1200W/140mm 
• Jobb hátsó főzőzóna:  kétkörös ovális,  hilight kerámia, 2000W
(1100W/900W)/250mmX140mm/140mm
• Sütő típusa: elektromos 
• Sütőfunkciók:  alsó sütés,  kiolvasztás,  felső sütés + ventilátor, Fan + top + 
bottom (100°C),  grill + felső sütés,   grill + vent+ felső sütés,  világítás,  párás 
sütés,  hőlégbefúvás,  felső + alsó sütés,  felső + alsó sütés + légkeverés
• Sütőfunkciók: 
• Sütőfunkciók:  alsó sütés,  kiolvasztás,  felső sütés + ventilátor, Fan + top + 
bottom (100°C),  grill + felső sütés,   grill + vent+ felső sütés,  világítás,  párás 
sütés,  hőlégbefúvás,  felső + alsó sütés,  felső + alsó sütés + légkeverés
• 4 külön vezérelhető főzőzóna
• Süllyesztett gombok
• Sütő tisztítás: 
• Teleszkópos sütősín
• Könnyen tisztítható ajtó (csavarok nélkül)
• Hátsó gőz-kivezetés
• Edénytartó fiók
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Márkanév AEG
Modellnév CCB56470BW
Főzőlap típusa üvegkerámia
Sütő típusa elektromos
Sütő nettó űrtartalma (l) 58
Hőfokszabályzó igen
Szín fehér
Grill típusa elektromos, lehajtható
Sütőajtó dupla üveg
 Kezelőfelület Elöl,  Süllyesztett gombok

Kijelző típusa SET timer, digitális kijelző, 
programozható

Elektronika funkciói  hangjelzés,  időtartam kijelzés,  
program vége,  percszámláló,  idő

 Sütőfunkciók

 alsó sütés,  hagyományos sütés,  
kiolvasztás,  légkeverés,  gyors grill,  

világítás,  enyhe sütés,  enyhe sütés,   
hőlégkeverés,  hőlégkeverés PLUS,   

turbo grill
Rácsozat a sütőben Krómozott vezetőrácsok
Forgónyárs nincs

Sütő tálcák
1 AirFry tálca,  1 fekete zománcozott 

sütőtálca,  1 fekete zománcozott 
zsírfelfogó tálca

Sütőrácsok 1 krómozott grillrács

Nettó súly (kg) 45
Magasság (mm) 858
Szélesség (mm)  500

Product Specification
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