
Ietaupiet laiku, izmantojot ātrās sakarsēšanas funkciju
Mūsu ātrās uzsilšanas funkcija gādā, lai cepeškrāsns būtu gatava lietošanai, 
kad jums tā nepieciešama. Pateicoties īsākam iepriekšējās uzsildīšanas 
laikam, salīdzinot ar parasto sildīšanu, jūs varat novirzīt laiku neaizmirstamām 
maltītēm.

Skārienekrāns — intuitīvs un funkcionāls, ar visu, kas pieejams
Izmantojot TFT skārienekrānu, varat viegli pielāgot cepeškrāsns temperatūru 
un laiku neatkarīgi no tā, vai cepat mafinus vai gatavojat lasi. Sniedzot 
nepieciešamo tehnoloģiju un palīdzību, lai pagatavotu sev tīkamus ēdienus.

Viedā virtuve — lietošanas ērtībai personalizēta palīdzība gatavošanā
Ar My Electrolux Kitchen lietotni jūs varat attālināti kontrolēt cepeškrāsni, 
izmantot partneru pakalpojumus un saņemt personalizētu palīdzību. Tas ir ērts 
veids, kā bagātināt Viedās virtuves pieredzi.

Precīza gatavošana, izmantojot mūsu temperatūras 
sensoru
Pateicoties mūsu pārtikas sensoram, jūs varat gūt 
ideālus rezultātus katru reizi. Tas ļauj uzraudzīt 
gatavošanas procesu, nosakot temperatūru ēdiena 
centrā. Tas pat informēs, kad ēdiens sasniedzis vēlamo 
temperatūru, un apstādinās gatavošanas procesu.

Steamify® — jūsu tvaika palīgs
Mūsu Steamify® funkcijas ietekmē gardu ēdienu 
pagatavošana ir pavisam vienkārša. Ievadiet parasti 
izmantoto gatavošanas temperatūru, un cepeškrāsns 
automātiski noregulē iestatījumus, tādēļ ēdiens tiek 
apstrādāts ar ideālu tvaika daudzumu. Veselīgāka, 
garšīgāka pārtika, pateicoties mūsu tvaika

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

Vienkārša tvaicēšana izcilam rezultātam
800 SteamBoost cepeškrāsns ar Steamify® funkciju bloķē uzturvielas un 
mitrumu, jo, gatavojot ēdienu ar tvaiku, nav jāpievieno tauki, lai uzlabotu garšu. 
Baudiet nevainojamus rezultātus, vienkārši nospiežot pogu. Tikai atlasiet 
temperatūru un ļaujiet mums izdarīt pārējo.

Priekšrocības un funkcijas

• Iebūvējama cepeškrāsns
• Daudzfunkcionāla cepeškrāsns ar tvaika funkcijām
• Cepeškrāsns elektroenerģijas patēriņa klase: A++
• Cepeškrāsns gatavošanas režīmi: sacepums, apakšējā karsēšana, maizes 
cepšana, tradicionālā gatavošana, atkausēšana, mīklas raudzēšana, 
žāvēšana, saldēta pārtika, tvaiks, grilēšana, augsts mitrums, zems mitrums, 
siltuma uzturēšana, ventilatorā kars. ar mitrumu, picas uzstādījumi, trauku 
uzsildīšana, konservēšana, lēna gatavošana, reģenerācija ar tvaiku, Steamify, 
gatavošana ar ventilatoru, turbo grilēšana
• Cepeškrāsns tilpne ar 3 gatavošanas līmeņiem
• Cepeškrāsns ātrās uzkarsēšanas funkcija
• Termozonde
• Atgādinājums par tīrīšanu
• VelvetClosing® - maiga durvju aizvēršanās 
• Automātisks temperatūras piedāvājums
• Atmiņas programmas visbiežāk lietotajiem iestatījumiem
• Automātiskās gatavošanas pēc svara programmas
• Elektroniska temperatūras iestatīšana
• Elektroniska bērnu drošības funkcija
• Atlikušā siltuma indikācija
• Cepeškrāsns automātiskās atslēgšanās funkcija
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Uzstādīšana Iebūvējama
Gatavošanas veids Ventilators+sildelements+tvaiks
Cepeškrāsns tīrīšana Ar tvaiku
Pamatkrāsa Nerūsoša tērauda
Panelis Metāls ar stiklu augšdaļā
Neto tilpums, l 70
Virsmas vadība Nē
Elektroniska cepeškrāsns vadības 
veids PUX_w2_PS2_con
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