
EVY0841VAX BI Oven

Fedezzen fel egy új kulináris világot

Ezzel a multifunkciós sütővel magabiztosan
kipróbálhatja a legnagyobb kihívást jelentő recepteket
is. A korszerű nedvesség-érzékelő automatikusan
beállítja a megfelelő gőzmennyiséget, így a szaftos és
ízgazdag végeredmény garantálható.

Fedezze fel az ízek és zamatok új világát!

A SousVide funkció használatával vákumzárt
tasakban, a fűszerekkel és ízesítőkkel együtt,
alacsony hőmérsékleten párolhatja az ételt. Ez a
módszer rendkívüli mértékben fokozza az ízeket, és
páratlan puhaságot és textúrát garantál.

Gyors és egyszerű hozzáférés a megfelelő
beállításokhoz
Kedvenc ételeinek megfelelő elkészítése gyerekjáték
az intuitív LCD-kijelző használatával. A VarioGuide
összesen 220 előreprogramozott beállítást tartalmaz,
mellyel seregnyi ételkülönlegességet készíthet el. A
sütő automatikusan beállítja a megfelelő

More Benefits :
Gőztisztítás funkció a gyönyörűen tiszta sütőért•

Egyszerűen kivehető víztartály a gyors utántöltéshez•

Egyszerűen csatlakoztatható maghőmérséklet érzékelő szenzor, automatikus
kikapcsolással

•

Features :

Ujjlenyomatmentes inox felület•
 2 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•
Funkciózár•
Melegentartás funkció•
Időzítési lehetőség•
Gyerekzár•
Maradékhő kijelzés•
Magyar nyelvű kijelző•
Multifunkciós sütő gőz funkciókkal•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EVY0841VAX•
Termékkód (PNC) : 944 066 125•
 Energiaosztály : A•
Sütési mód : hőlégbefúvás + gőz•
Grill típusa : hagyományos, fix•
Sütő tisztítás : könnyen tisztítható zománc•
 Sütési funkciók : alsó sütés, kenyérsütés, átsütés, kiolvasztás,
kelesztés, aszalás, gyors grill, félkész étel, Vital gőz, grill, nedves
sütés, száraz sütés, közepes nedvességű sütés, melegen tartás,
lassú sütés, nedves hőlégbefúvás, pizza, tányérmelegítés,
tartósítás, Sous Vide program, gőz regenerálás, alsó-felső sütés,
hőlégkeverés, turbo grill, joghurt

•

Sütési tartomány : 30°C - 230°C•
Kijelző típusa : magyar nyelvű digitális kijelző•
Sütőtér űrtartalma (l) : 43•
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•
Sütő tálcák : 1 szürke zománcozott sütőtálca, 1 szürke
zománcozott zsírfelfogó tálca, 1 szet lyukacsos + nem lyukacsos
tálca

•

Sütőrácsok : 1 grillrács•
 Húshőmérő : van•
Forgónyárs : nincs•
Ajtóbiztonság : nincs•
Nettó súly (kg) : 35.2•
 Magasság (mm) : 455•
Szélesség (mm) : 594•

Product Description :

CombiSteamPro
kompakt gőzsütő Sous-
vide funkcióval és
nedvességérzékelő
szenzorral
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