SteamBake 6000 Iebūvējama cepeškrāsns
BPE558370M

PIEVIENOJIET TVAIKU KRAUKŠĶĪGĀKIEM REZULTĀTIEM
SteamBake cepeškrāsns taustiņš PlusSteam cepšanas sākumā pievieno
tvaiku. Gatavošana ar tvaiku saglabā mīklu mitru, radot zeltainu krāsu un
gardu garoziņu, bet vidus paliek mīksts un maigs. Papildus kraukšķīgu
maizīšu, mafinu un pīrāgu pagatavošanai, arī cepeša, grillētu cūku ribiņu un
lazanjas pagatavošanas izdosies tikpat
A+, SteamBake, 60x60 cm, nerūs. tēr., 71l, iegremd. regulatori, termozonde,
pirolīt. tīr., Wi-Fi, 9 karsēšanas režīmi, 45 autom. progr., Softclosing durvis,
TR1LV

Priekšrocības un funkcijas
PIEVIENOJIET TVAIKU KRAUKŠĶĪGĀKIEM
REZULTĀTIEM
Papildus visām cepeškrāsns standarta funkcijām šīs
SteamBake cepeškrāsns PlusSteam taustiņš pievieno
tvaiku cepšanas procesa sākumā. Gatavošana ar
tvaiku uztur mīklu mitru no ārpuses, radot zeltainu
krāsu un gardu garozu, vienlaikus ļaujot vidum palikt
mīkstam un maigam. Papildus kraukšķīgām un

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.

Nevainojami rezultāti, izmantojot pārtikas sensoru
Pateicoties šīs cepeškrāsns pārtikas sensoram, jūs
varat izmērīt ēdiena iekšējo temperatūru ēdiena centrā
gatavošanas procesa laikā. Tādēļ rezultāts ir
nevainojams vienmēr.

Cepeškrāsns ar pašattīrīšanās funkciju
Ar vienu pirolītiskas tīrīšanas funkcijas pieskārienu netīrumi, tauki un pārtikas
atliekas cepeškrāsnī tiek pārvērstas pelnos, kurus jūs varat vienkārši noslaucīt
ar mitru drānu.
Ērta kontrole. EXPlore LED displejs ar skārientaustiņiem
Izziniet jaunu veidu, kā izbaudīt savas cepeškrāsns darbību, izmantojot
EXPlore LED displeju ar skārientaustiņiem. Rezonējošā saskarne sniedz ātru
piekļuvi un dinamisku kontroli pār gatavošanas laiku, temperatūru un citām
funkcijām.

• Iebūvējama cepeškrāsns
• Daudzfunkcionāla cepeškrāsns ar riņķa sildelementu
• Cepeškrāsns elektroenerģijas patēriņa klase: A+
• Cepeškrāsns gatavošanas režīmi: apakšējā karsēšana, tradicionālā
gatavošana, saldēta pārtika, grilēšana, ventilatorā kars. ar mitrumu, picas
uzstādījumi, Steam bake, gatavošana ar ventilatoru, turbo grilēšana
• Nerūsošs tērauds ar pārklājumu pret pirkstu nospiedumiem
• Cepeškrāsns tilpne ar 3 gatavošanas līmeņiem
• Cepeškrāsns ātrās uzkarsēšanas funkcija
• Termozonde
• PYROLUXE® pašattīrīšanās ar automātisko atgādinājumu
• Automātisks temperatūras piedāvājums
• Elektroniska temperatūras iestatīšana
• Elektroniska bloķēšanas funkcija
• Elektroniska bērnu drošības funkcija
• Cepeškrāsns automātiskās atslēgšanās funkcija
• Atlikušā siltuma indikācija
• Iegremdējami regulatori
• Elektroniskās cepeškrāsns vadības funkcijas: vadība caur mobilo lietotni,
automātiska drošības izslēgšanās (tikai krāsnij), zvana signāla skaļuma
regulēšana, bērnu drošība (izslēgtā stāvoklī), durvju slēdzis, elektroniska
temperatūras regulēšana, elektroniska durvju bloķēšana, ātrā sakarsēšana
(izvēlne), termozonde, ēdiena sensora automātiskā izslēgšanās, ēdiena
sensora temperatūras indikācija, Food sensor end action adjustable, Function
lock (in running mode), Key tones menu with deactivation, Menu connected,
minūšu skaitītājs, cepeškrāsns apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana (menu +
tiešās piekļuves taustiņš), reālās temperatūras indikācija (°C), atlikušā siltuma
indikācija, servisa informācija, temperatūras piedāvājumi, dienas laiks, 3
pirolīzes režimi, 45 variety of pre-set cooking programmes "Assist", skaņas
signāls, Alarm/error tones, atgādinājums par tīrīšanu, savienojums,
gatavošana, iestatot gatavošanas ilgumu, gatavošana, iestatot beigu laiku un
gatavošanas ilgumu, laika uzskaites taimeris, Delayed start (Time delay),
demo režīms ar kodu, displeja spilgtuma iestatīšana (ieslēgtā režīmā)
• Halogēns cepeškrāsns apgaismojums
• Cepeškrāsns apgaismojums automātiski ieslēdzas, kad tiek atvērtas durvis
• Ventilators apstājas, kad tiek atvērtas durvis
• Dzesēšanas ventilators
• Komplektācijā ietilpstošās paplātes: 1 pelēka emaljēta palāte, 1 Moussaka
pan
• Komplektācijā ietilpstošie cepšanas režģi: 1 hromēts režģis
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Produkta specifikācija
Iebūvēšanas izmēri AxPxD, mm
A x P x D, mm
Krāsa
enerģijas patēriņa klases
Cepeškrāsns tīrīšana
Strāvas vada garums, m
Kopējā pieslēguma jauda, W
Virsmas vadība
Tīkla spriegums, V
Frekvence
Drošinātājs, A
Durvju drošības sistēma
Produkta svars
Kontaktdakša
Neto tilpums, l
Uzstādīšana

590x560x550
594x595x567
Nerūsoša tērauda ar pārklājumu pret
pirkstu nospiedumiem
A+
Pirolītiskā
1.5
3500
Nē
230
50
16
elektroniska durvju bloķēšana, Pyro
durvju bloķēšana
36 / 35
"Schuko"
71
Iebūvējama

