
LOC8H31X BI Oven

Gőzzel finomat!

Fedezze fel a gőz előnyeit a SteamCrisp® sütővel! A
sütőtérbe vezetett nedves levegő lehetővé teszi, hogy
alacsonyabb hőmérsékleten süssünk, így sokkal
kevésbé száradnak ki az ételek. Az eredmény:
ropogós külső és omlósan puha belső.

Belül omlós, kívül ropogós

Próbáljon ki új ízeket és állagokat! A SteamCrisp sütő
gőzprogramja ideális tésztákhoz és húsokhoz: a gőz
és a hő kombinációja kíméletesen készíti el az
ételeket, anélkül, hogy kiszárítaná őket. Csodás ízek
és állagok.

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.

More Benefits :
Az LCD kijelzőn kiválasztott ételhez állítja a sütés időtartamát és hőfokát.•

A sütő belsejében ventilátor gondoskodik az egyenletes hőeloszlásról.•

A többszintes sütés biztosítja az egyenletes sütést mind a három szinten.•

Features :

Beépíthető sütő•
 3 sütési szint•
Gyorsfelfűtés funkció•
Maghőmérő•
Automatikus hőmérséklet ajánlás•
Memória funkció - a gyakran használt
beállításokhoz

•

Beprogramozott receptek•
Súlyérzékelős sütőprogramok•
Elektronikus hőmérséklet szabályozás•
Funkciózár•
Melegentartás funkció•
Időzítési lehetőség•
Gyerekzár•
Automatikus kikapcsolás funkció•
Maradékhő kijelzés•
Magyar nyelvű kijelző•
Multifunkciós sütő gőz funkciókkal•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : LOC8H31X•
WIFI kapcsolat : Nincs•
Energiaosztály : A+•
Elektromos teljesítmény (W) : 3380•
Sütési mód : gőzsütő•
Grill : Hagyományos, kivehető•
Tisztítás : Aqua tisztítás,•
 Sütőfunkciók : Au gratin barnítás, alsó sütés, kenyérsütés,
hagyományos sütés, kiolvasztás, kelesztés, aszalás, félkész étel,
grill, alacsony páratartalom, melegen tartás, nedves
hőlégbefúvás, pizza, tányérmelegítés, tartósítás, lassú sütés, gőz
regenerálás, hőlégkeverés, turbo grill

•

Sütési tartomány : 30-300 C•
Sütő nettó űrtartalma (l) : 72•
Sütőajtó : 3 rétegű ajtó•
Ajtó : kiegyensúlyozott ajtó, könnyen leszerelhető ajtó, lágyan
záródó

•

 Dugvillás hálózati csatlakozó : Van•
Sütővilágítás : 1 halogén izzó•
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•
Ajtóbiztonság : elektronikus ajtózár•
Nettó súly (kg) : 33.2•
 Magasság (mm) : 594•
Mélység (mm) : 569•
Szélesség (mm) : 596•

Product Description :


