
EOB8857AAX BI Oven

Éttermi ételkülönlegességek és ízek – fáradságos
szakácsmunka nélkül
A maximális ízek érdekében a mesterszakácsok a gőz
és a száraz hő kombinációját használják. A
CombiSteam Deluxe sütő három fokozata segít
abban, hogy Ön is részese lehessen ennek az
élménynek.

Az egyedülálló Varioguide funkció 180 előre beállított
receptet kínál. A teljes színtartományú,
érintőképernyős kijelző beépített szakácskönyve
inspiráló recepteket ajánl, részletezve a hozzávalókat
és az elkészítés módját is. A sütő automatikusan

Maghőmérő - nézzen bele az ételek belsejébe!

A maghőmérővel szinte belenézhet az ételek
belsejébe. A kis kötőtűszerű eszköz segítségével
minden pillanatban látni fogja, hogy áll az étel. Ha a
sütő maghőmérőjét a hús vagy a tészta közepébe
szúrja, és beállítja a megfelelő hőmérsékletet, a sütő

More Benefits :
Extra nagy ventilátor új levegőkeringtető rendszerrel•

Gőztisztítás funkció a gyönyörűen tiszta sütőért•

VelvetClosing ® rendszer - rendkívül finom ajtózárás minden alkalommal•

Features :

Beépíthető sütő•
Ujjlenyomatmentes inox felület•
 3 sütési szint•
Gyorsfelfűtés funkció•
Húshőmérő•
Emlékeztető pirolítikus tisztításra•
Automatikus hőmérséklet ajánlás•
Memória funkció - a gyakran használt
beállításokhoz

•

Beprogramozott receptek•
Súlyérzékelő sütési programok•
Elektronikus hőmérséklet szabályozás•
Melegentartás funkció•
Időzítési lehetőség•
Gyerekzár•
Automatikus kikapcsolás funkció•
Maradékhő kijelzés•
Magyar nyelvű kijelző•
Multifunkciós sütő gőz funkciókkal•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EOB8857AAX•
Termékkód (PNC) : 944 184 553•
 Energiaosztály : A+•
Sütési mód : hőlégbefúvás + gőz•
Grill típusa : hagyományos, fix•
Sütő tisztítás : gőz segítségével•
 Sütési funkciók : Au gratin barnítás, alsó sütés, kenyérsütés,
kiolvasztás, kelesztés, aszalás, gyors grill, félkész étel, Vital gőz,
grill, interval gőz, melegen tartás, nedves hőlégbefúvás, pizza,
tányérmelegítés, tartósítás, Interval+ gőz, lassú sütés,
újramelegítés gőzzel, alsó-felső sütés, hőlégkeverés, turbo grill

•

Sütési tartomány : 30°C - 230°C•
Kijelző típusa : VCU•
Sütőtér űrtartalma (l) : 70•
Sütőajtó : 1 vízszintes osztás, 4 üveges, sütési táblázat
szimbólumokkal, sütési szint kijelzés

•

Ajtó : lefelé nyitható•
 Hálózati csatlakozó : Van•
Sütő világítás : igen, 2 db, 1 halogén izzó, felül halogén izzó•
Rácsozat a sütőben : Krómozott vezetőrácsok, EasyEntry, Nincs•
Egyéb tartozékok : mechanikus zár szett, 1 szintű sütősín,
vízkeménység ellenőrző eszköz

•

Sütő tálcák : 1 szürke zománcozott zsírfelfogó tálca, 2 szürke
zománcozott sütőtálca

•

Sütőrácsok : 2 grillrács•
 Húshőmérő : van•
Forgónyárs : nincs•
Ajtóbiztonság : nincs•
Nettó súly (kg) : 44.5•
 Magasság (mm) : 594•
Szélesség (mm) : 594•

Product Description :

ProfiSteam gőzsütő
magyar nyelvű szöveges
kijelzővel, Soft Closing
lágy ajtózárással és
hússzondával
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