
Intuitīva gatavošana cepeškrāsnī. Ar EXCite skārienjutīgo displeju 
EXCite skārienjutīgais displejs sniedz piekļuvi dažādām cepeškrāsns 
funkcijām, kas pielāgotas visu veidu ēdieniem. Tāpat tas ļauj ērsti pielāgot 
cepeškrāsns temperatūru un laiku. Turklāt tas sniedz tiešas atskaites un izceļ 
būtiskāko informāciju.

Funkcionāla. Integrēta. Personalizēta. Viedā virtuve
Attālināta cepeškrāsns pārvaldība, mūsu dažādo partneru piedāvātās iespējas 
un personalizēts ēdiena gatavošanas atbalsts — tas viss lietotnē My AEG 
Kitchen. Tas ir ērts un vienkāršs veids, kā bagātināt savas viedās virtuves 
lietošanas pieredzi.

Gatavojiet atbilstoši savai gaumei, katru reizi
Precīzi izmērot ēdiena iekšējo temperatūru, pārtikas 
sensors informē jūs, kad jūsu gaļa ir asiņaina, vidēji 
izcepta vai labi izcepta. Turklāt tas ļauj arī pagatavot 
zivis un dārzeņus tieši tā, kā jums tie garšo.

Tvaicēšana apgūta, ar Steamify®
Prezīza rezultāta sasniegšana, gatavojot ar tvaiku, nekad nav bijusi tik 
vienkārša. Steamify® fukcija automātiski pievienos optimālo tvaika daudzumu, 
saglabājot svarīgās uzturvielas katrā veselīgā maltītē.

A++, SteamBoost Steamify, 60x60 cm, nerūs. tēr., 70l, sensoru vadība, 
termozonde, tvaika tīr., Wi-Fi, 22 karsēšanas režīmi, 225 autom. progr., 
Softclosing durvis, TR1LFSTV

Sasniedziet visaugstāko garšas baudījumu
Iegūstiet vēlamo garšu ik reizes, izmantojot 8000 SteamBoost cepeškrāsni. 
Vienkārši izmantojiet Steamify® funkciju, un cepeškrāsns atlasa ēdienam 
atbilstošo tvaika līmeni. Bez piepūles uzlabojiet ierasto ēdienu gatavošanu ar 
tvaika funkcijas piedāvātajām iespējām.

Priekšrocības un funkcijas

iebūvējama tvaika cepeškrāsns SteamBoost 8000
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Uzstādīšana iebūvējama
A x P x D, mm 594x595x567
Augstums, mm 594
Platums, mm 595
Dziļums, mm 567
Iebūvēšanas izmēri AxPxD, mm 590x560x550
Iebūvēšanas nišas augstums, mm 590
Iebūvēšanas nišas platums, mm 560
Iebūvēšanas nišas dziļums, mm 550
Trokšņa līmenis, dB 53
Bruto svars, kg 38
Tīkla spriegums, V 230
Frekvence 50

Krāsa Nerūsoša tērauda ar pārklājumu pret 
pirkstu nospiedumiem

Durvju roktura krāsa Nerūsoša tērauda
Facet_PL_Steamify No
Wifi savienojums Yes
Cepeškrāsns maksimālā jauda, W 3500
Grila maksimālā jauda, W 2300
SE_Oven_Steam_Level Steam oven
Taimera tips PUX
Timer buttons 5 Touch fields (no backlight)
Cepeškrāsns apgaismojums 2, Side halogen, Top halogen
Bottom - Top Oven Grey Enamel

Teleskopiskās vadotnes Režģis, Stainless steel
Temperatūras diapazons 30°C-230°C
Strāvas vada garums, m 1.5
Nordic_OV_JVO_SteamLevels SteamBoost (FullSteam)
Automātiskās programmas Nē
AUTOMATIC_OFF Yes

Produkta specifikācija
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