
Finomság a kezünk ügyében
A teleszkópos sínek segítségével könnyedén felügyelheti a sütést az 
előkészítéstől egészen a tálalásig. Ha például zöldségeket süt, egyszerűen 
csúsztassa maga felé és emelje ki a tepsit. Az extra kényelem érdekében a 
sínek helye még a sütőtéren belül is szabadon változtatható, így az ételekhez 
mindig optimális módon férhet

Pirolitikus tisztítás: nincs többé sütő súrolás
A pirolitikus tisztítással mostantól gyerekjáték. Ez az öntisztító program olyan 
magas hőfokra hevíti a sütőt, amelyen a zsír- és ételmaradványok hamuvá 
égnek. Ezután egyszerűen csak ki kell törölnie a sütő aljából a hamut. A 
súrolást nyugodtan elfelejtheti.

Maghőmérő a tökéletesre sült fogásokért
A maghőmérőnek köszönhetően minden alkalommal 
tökéletes lesz az eredmény. Használatával nyomon 
követheti az étel  belső hőmérsékletét. Jelzi, amikor az 
étel belső hőfoka elérte a beállított hőmérsékletet, és ki 
is kapcsolja a sütőt.

LCD kijelző beprogramozott receptekkel
Az AssistedCooking beépített receptjei nagy 
segítségére lesznek a tökéletes fogások 
elkészítésében. Válassza ki az ételt, a sütő pedig 
beállítja hozzá a megfelelő időtartamot és hőfokot. Az 
egyéni ízlésnek megfelelően van lehetőség manuálisan 
igazítani a programokon.

AssistedCooking funkció: előre beprogramozott 
receptek
Az AssistedCooking funkció olyan, mintha privát séfje 
lenne. Csak ki kell választania a készítendő ételt, a 
készülék pedig beállítja a megfelelő programot és 
főzési időt – ráadásul gyorsabb előmelegítéssel. 

Tökéletesen elkészített receptek, garantálva
Az AssistedCooking funckióval és maghőmérővel felszerelt sütővel mindig 
garantáltak a finom fogások. A szenzor figyelemmel kíséri az étel belső 
hőmérsékletét, és lehetőséget ad arra, hogy Ön döntse el milyenre szeretné 
készíteni. Sőt, ki is kapcsolja a sütőt, amikor a fogás elkészült! 

Product Benefits & Features

• Beépíthető sütő
• 3 sütési szint
• Gyorsfelfűtés funkció
• Maghőmérő
• Pirolitikus tisztítás
• Automatikus hőmérséklet ajánlás
• Memória funkció - a gyakran használt beállításokhoz
• Beprogramozott receptek
• Súlyérzékelős sütőprogramok
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• Funkciózár
• Melegentartás funkció
• Időzítési lehetőség
• Gyerekzár
• Maradékhő kijelzés
• Magyar nyelvű kijelző
• Elektronika funkciói:  20 memóriaprogram,  pirolitika (3 ciklus),  90 recept/ 
automata program,  állítható jelzőhang,  sütési eredmény ellenőrzése,  
gyerekzár,  sütési idő kijelzése,  Count up timer,  fényerő beállítás napszak 
szerint,  demo mód,  kijelző kontraszt / fényesség állítás,  ajtózár jelzés,  
időtartam kijelzés,  elektronikus hőmérséklet szabályozó,  program vége,  
választható gyors felfűtés,  kedvenc program,  húshőmérő,  szervizkód,  set & 
go,  kikapcsolható óra (napi idő),  húshőmérő auto kikapcsolással,  
húshőmérő hőmérséklet kijelzéssel,  húshőmérő,  funkciózár,  melegentartás,  
melegentartás (65 fokig),  billentyűhang kikapcsolható,  nyelvválasztás,  1 
hetes memória funkció,  percszámláló,  sütővilágítás (ki-bekapcsolható),  
késleltetett pirolitika,  pirolitika emlékeztetés,  valós hőmérséklet kijelzés,  
visszaszámláló,  maradékhő kijelzés,  maradékhő felhasználás,  sütési idő 
kijelzés,  hőmérséklet ajánlás,  sütési idő hosszabbítás,  óra (napi idő),  
hangjelzés,  auto kikapcsolás (csak sütő) 
• Halogénvilágítás
• Sütővilágítás - ajtónyitáskor automatikusan felkapcsolódik
• Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó
• A ventilátor automatikusan leáll ajtónyitáskor
• Hűtő ventilátor
• Sütő tálcák:  1 szürke zománcozott sütőtálca,  1 szürke zománcozott 
zsírfelfogó tálca
• Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács 
• Demó mód
• Szerviz kódok
• Automatikus sütő-kikapcsolás funkció
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Márkanév Electrolux
Modellnév KOE8P81Z
WIFI kapcsolat Nincs
Energiaosztály A+
Elektromos teljesítmény (W) 3500
Sütési mód hőlégbefúvás (körfűtőszál+ventilátor)
Grill Hagyományos, kivehető
Tisztítás pirolitikus tisztítás,

 Sütőfunkciók

Au gratin barnítás,  alsó sütés,  
kenyérsütés,  hagyományos sütés,  
kiolvasztás,  kelesztés,  aszalás,  

félkész étel,  grill,  melegen tartás,  
nedves hőlégbefúvás,  pizza,   

tányérmelegítés,   tartósítás,  lassú 
sütés,   hőlégkeverés,   turbo grill

Sütési tartomány 30-300 C
Sütő nettó űrtartalma (l) 71
Sütőajtó 4 rétegű ajtó

Ajtó könnyen leszerelhető ajtó,  lágyan 
záródó

Elektromos csatlakozó dugvilla
Sütővilágítás  1 halogén izzó, Felül, halogén
Rácsozat a sütőben Krómozott vezetőrácsok, EasyEntry

Egyéb tartozékok 1 szintű sütősín

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

Sütőrácsok 1 krómozott grillrács
Maghőmérő maghőmérő
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