EVY9847AAX BI Oven
CombiSteam Deluxe multifonksiyonel buharlı fırın:
Pişirme fonksiyonları ile buharı birleştirerek
Combisteam Deluxe buharlı multifonksiyonel fırın,
standart pişirme ile farklı buhar seçeneklerini
birleştirerek mükemmel lezzette yemekler ve hamur
işleri pişirmenizi sağlar. Saf buhar ile sebze ve balık
buğulayabilirsiniz.
Otomatik programlar ve 20 adete kadar favori
program kaydetme imkanı
CombiSteam Deluxe buharlı fırın mükemmel lezzetler
için otomatik buharlı programlara sahiptir. Aynı
zamanda sık kullandığınız 20 adete kadar özel
tarifinizi isim vererek kaydedip sonrasında tek
dokunuşla pişirebilirsiniz.
Yemek ölçer ile et yemeklerinizin içi tam
istediğiniz kıvamda pişer
Yemek ölçer sayesinde et, balık ve tavuk yemeklerinin
içlerinin ne oranda pişmesi gerektiğini seçebilir,
damak tadınıza uygun kıvamına erişildiğinde fırının
size haber vermesini sağlayabilirsiniz.

More Benefits :
• UltraFanPlus teknolojisi ile aynı anda 3 tepsi yemeği eşit şekilde pişirir
• Buharlı temizlik fonksiyonuyla temizlik artık çok daha kolay
• Daima yavaşça kapanan bir kapı için VelvetClosing ® özelliği

Features :

Technical Specs :

• Kompakt ankastre fırın
•Enerji sınıfı: A
•Pişirme fonksiyonları: Alt ısıtıcı
konumu, Izgara konumu, Üst + alt
ısıtma, Üst + alt (80 °C sabit), Üst + alt
+ fan, Izgara + fan, Turbo ısıtıcı + alt +
fan, Fanlı pişirme konumu, Turbo ısıtıcı
+fan (nemli), Turbo ısıtıcı + fan (Düşük
ısıda pişirme), Buhar (10), Buhar (10) +
fan, Buhar (10) + turbo ısıtıcı (20) + fan
(30°C sabit), Buhar (30) + turbo ısıtıcı
(70) + fan , Buhar + alt + fan, Buhar +
fan (100), Buhar + turbo ısıtıcı + alt +
fan , Buhar + turbo ısıtıcı + alt + fan
(25/75), Buhar + turbo ısıtıcı + alt + fan
(50/50)
•Parmak izi tutmayan özel kaplama
yüzey
•Turbo fan modunda aynı anda 2 tepsi
pişirebilme
•Hızlı ısıtma fonksiyonu
•Yemekölçer
•Pirolitik temizlik hatırlatıcısı
•Otomatik sıcaklık önerisi
•Hafıza fonksiyonu
•Yemek tarifleri
•Ağırlığa duyarlı otomatik programlar
•Elektronik sıcaklık kontrolü
•“Isıt ve beklet” fonksiyonu
•Süre uzatma fonksiyonu
•Elektronik çocuk kilidi
•Emniyetli kapanma fonksiyonu
•Atıl ısı göstergesi
•Çok dilli fırın göstergesi

• Model denomination : EVY9847AAX
•Pişirme : Fan + Turbo Isıtıcı + Buhar
•Hacim (l) : 43
•Renk : Parmak izi engelleyici inox
•Elektronik fonksiyonlar : Demo konumu, Kireç temizleme (buhar
üretim sistemi), Ekran kontrastı / parlaklığı ayarı, İleri sayım,
Gündüz/gece parlaklık, Buharlama, Zaman ayarı, Fırın
aydınlatması açma/kapama, Isıtma esnasında anlık sıcaklık
gösterimi, Tuş sesleri &alarm/hata sesleri açma kapama
(açma/kapama fonk hariç), Dil/metin gösterimi, 1 haftalık günün
saati hafızası, Pişirme süresi, Elektronik ısı kontrolü, Bitiş zamanı,
Hızlı ısınma seçeneği, Favori pişirme programları (20),
Yemekölçer, Otomatik kapama fonksiyonlu yemekölçer, İç
sıcaklık göstergeli yemekölçer, Tahmini süre hesaplamalı
yemekölçer, Fonksiyon kilidi (çalışma modu), 'Isıt ve beklet'
fonksiyonu, Düşük ısıda pişirme ile devam eden sıcak tutma
fonksiyonu ve FS ayarı, 180 pre-set cooking programmes
VarioGuide (weight/food sensor), 30 dil, 75 tarif
(Malzemeler/tarif), Akustik sinyal, Otomatik kapanma emniyeti
(Sadece fırın), Ayarlanabilir sesli sinyal, Sonuç kontrolü, Çocuk
kilidi (kapalı mod), Temizlik hatırlatıcı, Buhar üretme sistemi
durulama, Servis kodları, 'Ayarla ve git' fonksiyonu, Günün saati,
Su sertlik ayarı, Tank boşaltma, Sıcaklık önerisi, Gecikmeli
başlatma fonksiyonu, Buharla temizleme (2 program), Buharla
temizlik (gecikmeli başlatma ile), Kapalı konumda günün saatini
kapama, İleri sayım sıfırlama, Atıl ısı göstergesi, Atıl ısı kullanımı
•Pişirme fonksiyonları : Alt ısıtıcı konumu, Izgara konumu, Üst +
alt ısıtma, Üst + alt (80 °C sabit), Üst + alt + fan, Izgara + fan,
Turbo ısıtıcı + alt + fan, Fanlı pişirme konumu, Turbo ısıtıcı +fan
(nemli), Turbo ısıtıcı + fan (Düşük ısıda pişirme), Buhar (10),
Buhar (10) + fan, Buhar (10) + turbo ısıtıcı (20) + fan (30°C sabit),
Buhar (30) + turbo ısıtıcı (70) + fan , Buhar + alt + fan, Buhar +
fan (100), Buhar + turbo ısıtıcı + alt + fan , Buhar + turbo ısıtıcı +
alt + fan (25/75), Buhar + turbo ısıtıcı + alt + fan (50/50)
•Sıcaklık Seçim Aralığı : 30°C - 230°C
•Temizlik : Emaye
•Fırın içi aydınlatma : 1, Tavan Halojen

Product Description :
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