
KVLAE00WT BI Oven

Kedvenc receptjei, tökéletesen elkészítve

A SurroundCook® sütővel bármikor elkészítheti a
tökéletesre sült, ropogós csirkét. A speciálisan
kialakított légkeverés mellett nem szükséges a tepsit
forgatnia.

Ízletes fogások feleannyi idő alatt a CombiQuick®
segítségével
A CombiQuick® segítségével kétszer olyan gyorsan
készíthetők el az ételek, mint a legtöbb sütőben.
Ehhez még az íz tekintetében sem kell
kompromisszumot kötnie! A normál sütőfunkciók, a
grill, valamint a mikrohullámú lehetőségek

Finom ételek, egyszerűen, online. Connected
Cooking.
Inspirálódjon újabb receptekből a Connected Cooking
használatával! Az applikáción keresztül is beállíthatja
a sütés időtartamát és hőfokát. Élvezze, hogy akár
távolról is nyomon követheti az ételkészítés
folyamatát!

More Benefits :
A gyors felfűtés funkcióval jóval rövidebb időre lesz szüksége a sütő
előmelegítéséhez.

•

Színes TFT kijelző, amin a legfontosabb beállítások egyetlen érintésre vannak•

A sütő belsejében ventilátor gondoskodik az egyenletes hőeloszlásról.•

Features :

Mikrohullám teljesítmény: 1000 Watt•
2 sütési szint•
Gyorsfelfűtés funkció•
Automatikus hőmérséklet ajánlás•
Memória funkció - a gyakran használt
beállításokhoz

•

Elektronikus hőmérséklet szabályozás•
Időzítési lehetőség•
Gyerekzár•
Automatikus kikapcsolás funkció•
Maradékhő kijelzés•
Magyar nyelvű kijelző•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : KVLAE00WT•
Elektromos teljesítmény (W) : 3000•
Sütési mód : mikro/multifunkciós•
Grill típusa : hagyományos, fix•
Tisztítás : könnyen tisztítható zománc,•
 Sütőfunkciók : kelesztés, aszalás, félkész étel, grill+mikrohullám,
grill, melegen tartás, folyadék+mikrohullám, mikrohullám, pizza,
tányérmelegítés, tartósítás, újramelegítés+mikrohullám, lassú
sütés, hőlégkeverés, hőlégbefúvás + mikrohullám, turbo grill,
turbo grill + mikrohullám, Au gratin barnítás, alsó sütés,
kenyérsütés, sütés+mikrohullám, hagyományos sütés,
kiolvasztás+mikrohullám

•

Sütési tartomány : 30-230 C•
Sütő nettó űrtartalma (l) : 43•
Sütőajtó : tripla üveges, Logózott üveg, Konyhastúdiós design•
Ajtó : lefelé nylíó ajtó csavarokkal•
 Dugvillás hálózati csatlakozó : Van•
Sütő világítás : 1, felül halogén izzó•
Rácsozat a sütőben : Krómozott vezetőrácsok, EasyEntry•
Sütő tálcák : 1 szürke zománcozott sütőtálca•
Sütőrácsok : 1 krómozott grillrács•
Forgónyárs : nincs•
Ajtóbiztonság : nincs•
Nettó súly (kg) : 39.9•
 Magasság (mm) : 455•
Szélesség (mm) : 595•
Mélység (mm) : 567•

Product Description :
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