BS836680HM BI Oven
Egyedülálló ízgazdagság
A legkorszerűbb ProCombi® Plus sütőnk, függetlenül
a készítendő étel típusától, automatikusan beállítja a
legjobb íz, szerkezet és zamat eléréséhez szükséges
hőmérsékletet és a nedvességtartalmat.

Optimális sütési eredmények a SousVide
funkcióval
A SousVide funkció a vákuumzárt csomagolásban
előkészített ételt alacsonyabb hőmérsékleten süti, így
optimális körülményeket teremt a fűszerek
érvényesüléséhez. Az étel sütése kíméletesen
történik, a túlsütés kizárásával, így minden zamat az

Korszerű technológia, optimális végeredmény
Ebben a sütőben korszerű maghőmérséklet-érzékelő
ellenőrzi az étel hőmérsékletét, és szabályozza a
sütési folyamatot. Amikor az étel elkészült, a sütő
automatikusan kikapcsol. Így a tökéletes
végeredmény minden alkalommal garantált.

More Benefits :
• Ergonomikus, hordozható víztartály a kényelmes újratöltéshez
• Az intuitív érintőképernyő segítségével recepteket kereshet, beállíthatja az
időt, a hőmérsékletet és egyéb paramétereket
• ProSight Plus színes LCD kijelző magyar menüvel

Features :

Technical Specs :

Product Description :

• Beépíthető sütő
•Multifunkciós sütő gőz funkciókkal
•Energiaosztály: A
•Ujjlenyomatmentes inox felület
• 3 sütési szint
•Gyorsfelfűtés funkció
•Húshőmérő
•Automatikus hőmérséklet ajánlás
•Memória funkció - a gyakran használt
beállításokhoz
•Beprogramozott receptek
•Súlyérzékelős sütőprogramok
•Elektronikus hőmérséklet szabályozás
•Melegentartás funkció
•Időzítési lehetőség
•Gyerekzár
•Érintővezérlés
•Magyar nyelvű kijelző

• Márkanév : AEG
•Modellnév : BS836680HM
•Termékkód (PNC) : 944 187 541
• Energiaosztály : A+
•Sütési mód : hőlégbefúvás + gőz
•Grill típusa : hagyományos, fix
•Sütő tisztítás : gőz segítségével
• Sütőfunkciók : 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 : PCIII/OVC3000EOS
•Sütőtér űrtartalma (l) : 70
•Sütőajtó : 4 üveges, sütési táblázat szimbólumokkal, sütési szint
kijelzés, U-alakú betét
•Ajtó : könnyen leszerelhető ajtó, lágyan záródó
• Hálózati csatlakozó : Van
•Sütő világítás : igen, 2 db, 1 halogén izzó, felül halogén izzó
•Rácsozat a sütőben : Krómozott vezetőrácsok, EasyEntry, Nincs
•Egyéb tartozékok : 1 szintű sütősín, vízkeménység ellenőrző
eszköz
•Sütő tálcák : 1 szürke zománcozott zsírfelfogó tálca, 1 lyukacsos
tepsi (patissoire), 1 gőzsütő edény, 2 szürke zománcozott
sütőtálca
•Sütőrácsok : 2 grillrács
• Húshőmérő : van
•Forgónyárs : nincs
•Ajtóbiztonság : nincs

Profisteam
gőztechnológiát
használó beépíthető
sütő Sous Vide
programokkal, színes,
aktív TFT kijelzővel és
extra kiegészítőkkel
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