
Mitmetasandiline küpsetamine – täiuslik ühtlus
Nautige ühtlast küpsetamist mitmetasandilise küpsetamise abil. Täiendav 
ringküttekeha tähendab, et saate ühtlaselt küpsetada kahe tasandi ulatuses. 
Suurepärane glasuuriga küpsiste ja luksuslike pirukate valmistamiseks.

Kiire, tõhus ja ühtlane toiduvalmistamine
Ühtlase küpsetamise süsteem tsirkuleerib kuumuse läbi ahju, tagades toidu 
küpemise nii, et roa pööramise vajadus puudub. Meie tehnoloogia tähendab, 
et teie ahi soojeneb kiiremini, säästes teie aega ja energiat.

Katalüütiline puhastamine – isepuhastuv ahi
Meie katalüütiline puhastustehnoloogia tähendab, et 
saate kogunenud rasva ja toidujääkidega hüvasti jätta. 
Isepuhastuv tehnoloogia käivitub automaatselt, kui ahi  
jõuab temperatuurini 250 °C. Nüüd on ahju 
puhastamine lihtne.

Täpsed seaded meie LED-ekraaniga taimeri abil
Meie LED-ekraaniga taimeri abil on lihtne oma roogi 
jälgida. Seadke täpseid küpsetusajad ja jälgige toitu 
valmimise ajal toiduanduri abil. Mugav kontrollivõimalus 
laseb teil suunata kogu oma tähelepanu kulinaarse 
loomingulisuse vallapäästmisele.

SteamBake hõrgutavaks küpsetamiseks
SteamBake laseb teil kodus ühe nupuvajutusega luua 
pagariäriga sarnaseid tulemusi. Niiskus võimaldab 
taignal täielikult kerkida, moodustades maitsva pehme 
sisu, samas kuiv kuumus moodustab rikkaliku, läikiva 
koore. Nautige mitte üksnes hõrke küpsetisi, vaid 
ühtlaselt grillitud kana ja kalafileed. 

Multifunktsionaalne 600 SteamBake-ahi võimaldab küpsetusprotsessi lisada 
auru. Katalüüspuhastus. LED-ekraaniga taimer.

SteamBake, teie kodune pagaritöökoda
Auru lisades saate 600-seeria SteamBake ahjuga valmistada maitsvaid 
muffineid ja täiuslikke pirukaid oma kodus. Lisaks nautige ühtlaste 
küpsetustulemustega grillkana, lasanjet ja kala. Vaid nupuvajutuse abil on 
tulemuseks krõbedad koorikud ja kohev sisu.

Toote omadused

• Integreeritav ahi
• Multifunktsionaalne ringküttekehaga ahi 
• Ahju energiaklass: A 
• Ahjus küpsetamise funktsioonid: altkuumutus, pöördõhk + valgustus, grill + 
altkuumutus + pöördõhk, grill + pöördõhk, grill + ülaltkuumutus, grill + 
ülaltkuumutus + pöördõhk, valgustus, ringküttekeha + aurusti + pöördõhk, 
ülalt- ja altkuumutus
• Ahi 3 küpsetustasemega
• Uputatavad nupud
• Elektroonilised ahju funktsioonid: helisignaal, kestvuse näit, lõpu näit, 
minutilugeja, aja näit 
• Ahjus halogeenvalgustus
• Katalüütilised ahju siseseinad
• Uks on kergelt puhastatav
• Jahutusventilaator
• Plaadid: 1 sileda emailpinnaga koogiplaat, 1 emailitud rasvakogumispann
• Restid: 1 kõrge roostevabast terasest rest
• Toitejuhtme pikkus: 1.6 m
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Tüüp Integreeritav
Ahju tüüp ventilaator + ringküttekeha
Puhastus katalüütiline
Värvus must
Esipaneel klaas
Ahju kasulik maht, l 72
Pliidiraua reguleerimine Ei
Ahju elektrooniline reguleerimine MÄÄRA

Elektroonilised funktsioonid helisignaal, kestvuse näit, lõpu näit, 
minutilugeja, aja näit

Kõrgus mm 594
Laius, mm 596
Sügavus, mm 569
Integreerimisava sügavus, mm 550
Integreerimisava kõrgus mm 600
Integreerimisava laius mm 560
Energiatõhususe klass A
Energiatarve (kWh) 0.95
Ventilaatori energiatarve (kWh) 0.81
Sagedus 50/60
Pinge, V 220-240
Toitejuhtme pikkus, m 1.6
Müratase dB 43
Kaal koos lisatarvikute ja pakendiga 35

Netokaal, kg 34

Toote tehnilised andmed
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