
CCB6440BBW FS Cooker

Szakszerű, egyenletes eredmények egy
professzionális sütő segítségével
A kerámia főzőfelülettel kombinált MaxiKlasse™ sütő
a legkorszerűbb funkciókat egyesíti magában a
tökéletes sütés és főzés érdekében.

Zóna nélküli főzés - bármilyen edényhez!

Ez a zóna nélküli főzőfelület bármilyen különleges
formájú lábos vagy fazék használatát lehetővé teszi,
így igény szerint elkészíthetők rajta a speciális
receptek.

UniSight™ kijelző

Ellenőrizze a beállításokat és étel készültségi fokát a jól látható UniSight™
kijelzőn, melyről egyetlen pillantással leolvasható az ételkészítési folyamat
állapota.

More Benefits :
Leszedhető, egyszerűen takarítható üvegajtó•

OptiFlex™ görgők a sütőtér rugalmas kihasználásához•

MaxiTray™ tepsi – 20%-kal nagyobb felület extra mennyiségekhez•

Features :

Elektromos tűzhey: elektromos sütő és
főzőlap

•

Főzőlap típusa: üvegkerámia•
Bal első főzőzóna: kétkörös, hilight ,
1000W/2200W/140mm/210mm

•

Bal hátsó főzőzóna: hilight kerámia ,
1200W/145mm

•

Jobb első főzőzóna: hilight kerámia ,
1200W/145mm

•

Jobb hátsó főzőzóna: kétkörös ovális,
hilight kerámia ,
2200W/1400W/265mm/170mm

•

Maradékhő kijelzés: 4 kijelző•
Sütő típusa: elektromos•
Sütőfunkciók: alsósütés + ventilátor,
Fan + top (w/o Lamp), grill + felső
sütés, grill + vent+ felső sütés,
hőlégbefúvás + alsó sütés,
hőlégbefúvás, felső + alsó sütés

•

Sütőfunkciók:•
Sütőfunkciók: alsósütés + ventilátor,
Fan + top (w/o Lamp), grill + felső
sütés, grill + vent+ felső sütés,
hőlégbefúvás + alsó sütés,
hőlégbefúvás, felső + alsó sütés

•

4 külön vezérelhető főzőzóna•
Süllyesztett gombok•
Sütő tisztítás: fekete zománc•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : CCB6440BBW•
Főzőlap típusa : üvegkerámia•
Sütő típusa : elektromos•
Sütő tisztítás : fekete zománc•
Sütő nettó űrtartalma (l) : 73•
Hőfokszabályzó : igen•
Szín : fehér•
Grill típusa : hagyományos, fix•
Sütőajtó : tripla üveges•
 Kezelőfelület : Front, Süllyesztett gombok•
Kijelző típusa : SET timer, digitális kijelző, programozható•
Elektronika funkciói : hangjelzés, időtartam kijelzés, program
vége, percszámláló, idő

•

 Sütőfunkciók : hagyományos sütés, aszalás, gyors grill, nedves
hőlégbefúvás, pizza, hőlégkeverés, turbo grill

•

Rácsozat a sütőben : Krómozott vezetőrácsok, Krómozott
vezetőrácsok

•

Forgónyárs : nincs•
Sütő tálcák : 1 fekete zománcozott sütőtálca, 1 fekete
zománcozott zsírfelfogó tálca

•

Sütőrácsok : 1 krómozott grillrács•
Nettó súly (kg) : 49.6•
Magasság (mm) : 850•
Szélesség (mm) : 596•
Mélység (mm) : 600•

Product Description :
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