
Säästke aega kiirkuumutuse abil
Meie kiirkuumutamise funktsioon tagab, et ahi oleks valmis siis kui teiegi. 
Tavalisest kuumutamisest lühema eelkuumutamise aja abil saate vabu hetki 
kasutada selleks, et muuta eined tõeliselt meeldejäävaks.

Lihtne ja funktsionaalne, kõik teie käeulatuses. Puuteekraan EXCite

Puuteekraanilt EXCite saate nii muffinite küpsetamisel kui ka lõhe 
valmistamisel mugavalt temperatuuri ja valmistusaegu reguleerida. Kogu 
vajalik tehnoloogia ja abi suussulavate lemmiktoitude valmistamiseks.

Nutikas köök – mugav isikupärastatud köögiabiline
Rakendusega My Electrolux Kitchen saate eemalt juhtida ahju, tutvuda meie 
mitmesuguste partneritega ja saada isikupärastatud abi. See on lihtne viis oma 
nutikast köögist rohkem kasu saada.

Täpne toiduvalmistamine toiduanduriga
Tänu meie toiduandurile saavutate alati täiuslikud 
tulemused. See laseb teil jälgida küpsetusprotsessi, 
mõõtes toidu sisetemperatuuri. See annab isegi teada, 
kui toit on küpsenud soovitud temperatuurini ja lõpetab 
küpsetamise.

Steamify®, teie auruabiline
Meie Steamify® funktsioon teeb hõrkude roogade 
valmistamise veelgi lihtsamaks. Sisestage temperatuur, 
mida tavaliselt kasutate ja ahi reguleerib automaatselt 
seadeid, mis tähendab, et teie toit aurutatakse 
täiuslikuks. Tervislikuma ja maitsvama toidu nimel 
tutvuge meie aurueksperdiga.

800-sarja SteamBoost auruahi, millel on Steamify®-funktsioon. Ahi on juhitav 
rakendusest My Electrolux Kitchen ning kasutada saab ka toiduanduri abi.

Lihtne aurutamine, hõrgutav tulemus
Tänu Steamify®-funktsiooniga 800-sarja SteamBoost-ahjule jäävad toitained ja 
mahlasus alles, sest kui valmistate toitu auruga, ei pea maitse esiletoomiseks 
rasva lisama. Nautige laitmatuid tulemusi vaid ühe nupuvajutusega. Valige 
lihtsalt temperatuur ja laske ahjul teha ülejäänu.

Toote omadused

• Integreeritav ahi
• Multifunktsionaalne ahi integreeritud aurufunktsioonidega
• Ahju energiaklass: A 
• Ahjus küpsetamise funktsioonid: altkuumutus, pöördõhk + valgustus, grill, 
grill + altkuumutus, grill + altkuumutus + pöördõhk, grill + pöördõhk, 
ringküttekeha + altkuumutus + pöördõhk, ringküttekeha + pöördõhk, aur + 
altkuumutus + pöördõhk, aur + pöördõhk, aur + ringküttekeha + altkuumutus + 
pöördõhk
• Ahi 3 küpsetustasemega
• Ahju kiirkuumutusfunktsioon
• Lihatermomeeter
• Puhastuse meeldetuletus
• VelvetClosing ® toiming uksele, mis sulgub iga kord õrnalt
• Automaatne temperatuurisoovitus
• Mälufunktsioon tihedamini kasutatavate programmide jaoks
• Automaatsed kaaluprogrammid
• Elektrooniline temperatuuri reguleerimine
• Elektrooniline lapselukk
• Jääkkuumuse indikaator
• Väljalülitumine ohu korral
• Elektroonilised ahju funktsioonid: 225 eelseadistatud juhendatud programmi 
(kaal/toidutermomeeter/aur), 3 lemmikut, 31 keelt, helisignaal, Rakenduse 
juhtimine, automaatne väljalülitus, helisignaali tugevus reguleeritav, kontrolli 
tulemsut (lõpetamise abi järelejäänud 10% kestusega), lapselukk 
(väljalülitatult), puhastamise meeldetuletus, Kella välimus ooterežiimis (2 
varianti), Ühenduvus, määratud kestusega küpsetus, määratud kestuse ja 
lõpuajaga küpsetus, auru kaotamine, koodiga demonstratsiooniseade, 
katlakivi eemaldus, ekraani heledus seadistatav (staatus ON), värviline TFT 
puutetundlik ekraan 95x35mm, Kuivatusfunktsioon pärast õõnsuse aurutamist 
, elektrooniline temperatuuri reguleerimine, valitav kiirkuumutus, 
toidutermomeeter, toidutermomeetri automaatne väljalülitamine, 
toidutermomeetri sisetemperatuuri näit, toidutermomeetri ennustatav kestus, 
soojashoidmine 65C juures koos lisa madalal temperatuuril küpsetamise või 
toidutermomeetriga, nupuhelide ja alarmi/veasignaalide aktiveerimine ja 
deaktiveerimine (välja arvatud On/Off, keeled / tekst ekraanil, pealüliti, Päeva 
mällu salvestamine, 3 päeva, minutilugeja, Ahjuvalgustus sees/väljas (menüü 
+ otsetee nupp), tegeliku temperatuuri näit, jääkkuumuse näit (C), 
jääkkuumuse kasutamine, loputus, Teenuse teave, Aurupuhastus (2 tsüklit: 
aurupuhastus, aurupuhastus pluss), kellaaja väljalülitus, tühjendus, 
temperetuurisoovitus, kellaaeg, vee kareduse seadistamine 
• Ahjus halogeenvalgustus
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Tüüp Integreeritav
Ahju tüüp ventilaator + ringküttekeha + aur
Puhastus aur
Värvus roostevaba teras
Esipaneel Metallraam, mille peal on klaas
Ahju kasulik maht, l 70
Pliidiraua reguleerimine Ei
Ahju elektrooniline reguleerimine PUX_w2_PS2_con

Elektroonilised funktsioonid

225 eelseadistatud juhendatud 
programmi 

(kaal/toidutermomeeter/aur), 3 
lemmikut, 31 keelt, helisignaal, 

Rakenduse juhtimine, automaatne 
väljalülitus, helisignaali tugevus 
reguleeritav, kontrolli tulemsut 

(lõpetamise abi järelejäänud 10% 
kestusega), lapselukk (väljalülitatult), 

puhastamise meeldetuletus, Kella 
välimus ooterežiimis (2 varianti), 
Ühenduvus, määratud kestusega 

küpsetus, määratud kestuse ja 
lõpuajaga küpsetus, auru kaotamine, 

koodiga demonstratsiooniseade, 
katlakivi eemaldus, ekraani heledus 
seadistatav (staatus ON), värviline 
TFT puutetundlik ekraan 95x35mm, 
Kuivatusfunktsioon pärast õõnsuse 

aurutamist , elektrooniline 
temperatuuri reguleerimine, valitav 
kiirkuumutus, toidutermomeeter, 

toidutermomeetri automaatne 
väljalülitamine, toidutermomeetri 

sisetemperatuuri näit, 
toidutermomeetri ennustatav kestus, 
soojashoidmine 65C juures koos lisa 

madalal temperatuuril küpsetamise või 
toidutermomeetriga, nupuhelide ja 

alarmi/veasignaalide aktiveerimine ja 
deaktiveerimine (välja arvatud On/Off, 
keeled / tekst ekraanil, pealüliti, Päeva 

mällu salvestamine, 3 päeva, 
minutilugeja, Ahjuvalgustus 

sees/väljas (menüü + otsetee nupp), 
tegeliku temperatuuri näit, 

jääkkuumuse näit (C), jääkkuumuse 
kasutamine, loputus, Teenuse teave, 

Aurupuhastus (2 tsüklit: aurupuhastus, 
aurupuhastus pluss), kellaaja 

väljalülitus, tühjendus, 
temperetuurisoovitus, kellaaeg, vee 

kareduse seadistamine
Kõrgus mm 594
Laius, mm 595

Toote tehnilised andmed
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