
Személyre szabható, tökéletes sütőteljesítmény
A maximális siker érdekében a teleszkópos sütősínek 
magassága állítható – így a magas, az alacsony és a 
különleges alakú edények egyaránt könnyedén 
beférnek a sütőbe.

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: teljes indukciós
• Bal első főzőzóna: indukciós, 2300W/3600W/210mm
• Bal hátsó főzőzóna: indukciós, 1400W/2500W/140mm
• Jobb első főzőzóna: indukciós, 1800W/2800W/180mm 
• Jobb hátsó főzőzóna: indukciós, 1800W/2800W/180mm
• Sütő típusa: elektromos 
• Sütőfunkciók:  grill + felső sütés,   grill + vent+ felső sütés,  hőlégbefúvás + 
alsó sütés,  hőlégbefúvás,  felső + alsó sütés,  alsósütés + ventilátor, Fan + 
top (w/o Lamp)
• Sütőfunkciók: 
• Sütőfunkciók:  grill + felső sütés,   grill + vent+ felső sütés,  hőlégbefúvás + 
alsó sütés,  hőlégbefúvás,  felső + alsó sütés,  alsósütés + ventilátor, Fan + 
top (w/o Lamp)
• Touch Control: érintő kijelzős
• Sütő tisztítás: 
• Könnyen tisztítható ajtó (csavarok nélkül)
• Hátsó gőz-kivezetés
• Hűtő ventilátor
• Állítható magasság
• Edénytartó fiók
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Márkanév AEG
Modellnév CIB6441ABM
Főzőlap típusa teljes indukciós
Sütő típusa elektromos
Sütő nettó űrtartalma (l) 73
Hőfokszabályzó igen
Szín rozsdamentes acél
Grill típusa hagyományos, fix
Sütőajtó  2 függőleges osztás,  tripla üveges
 Kezelőfelület Elöl,  Érintőkapcsolók

Kijelző típusa SET timer, digitális kijelző, 
programozható

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

 Sütőfunkciók
 gyors grill,  nedves hőlégbefúvás,  
pizza,   hőlégkeverés,   turbo grill,  

hagyományos sütés,  aszalás
Rácsozat a sütőben Krómozott vezetőrácsok, Krómozott 

vezetőrácsok
Forgónyárs nincs

Tartozékok
1 AirFry tálca,  1 fekete zománcozott 

sütőtálca,  1 fekete zománcozott 
zsírfelfogó tálca

Sütőrácsok 1 krómozott grillrács

Nettó súly (kg) 54
Magasság (mm) 850
Szélesség (mm)  596

Product Specification
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