
Ātra un efektīva — vienmērīga gatavošana
Mūsu vienmērīgās gatavošanas sistēma izplata karstumu visā cepeškrāsnī, 
gādājot, lai viss gatavotos vienmērīgi. Jums pat nav jāpagriež ēdiens. Mūsu 
tehnoloģija gādā, lai cepeškrāsns sakarstu ātrāk, ietaupot laiku un enerģiju.

Izbaudiet EXPlore LED displeja sniegtās iespējas ar ērti lietojamajiem 
skārientaustiņiem.
Izziniet jaunu veidu, kā izbaudīt savas cepeškrāsns darbību, izmantojot 
EXPlore LED displeja ērti lietojamos skārientaustiņus. Rezonējošā saskarne 
sniedz jums ātru piekļuvi un dinamisku kontroli pār gatavošanas laiku, 
temperatūru un citām funkcijām.

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.

Pirolītiskā tīrīšana ilgstošam spožumam
Pateicoties mūsu viedajai pirolītiskās tīrīšanas funkcijai, 
cepeškrāsni uzturēt kā jaunu ir pavisam vienkārši. Šī 
pašattīrīšanās sistēma sakarsē cepeškrāsni līdz tādai 
temperatūrai, kas pārvērš taukus un citas atliekas 
pelnos. Jums atliek tikai noslaucīt apakšu. Diena vairs 
nekad nebūs jāveltī

SteamBake gardai maizes cepšanai
SteamBake ļauj radīt beķerejas cienīgus rezultātus 
mājās, piespiežot tikai vienu taustiņu. Mīkla saceļas 
mitruma ietekmē, gādājot par gardu un mīkstu vidiņu, 
savukārt sausais karstums nodrošina bagātīgu un 
gludu garoziņu. Izbaudiet ne tikai gardus maizes un 
konditorejas izstrādājumus, bet arī

SteamBake — jūsu mājas beķereja
Pievienojot tvaiku, 600 SteamBake cepeškrāsnī varat mājās cept gardus 
mufinus un ideālus pīrāgus. Jūs varat izbaudīt nemainīgi teicamu ceptu vistu, 
lazanju un zivis. Kraukšķīgas garoziņas un gardi vidiņi ar vienu taustiņa 
pieskārienu.

Priekšrocības un funkcijas
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Uzstādīšana iebūvējama
A x P x D, mm 594x596x569
Augstums, mm 594
Platums, mm 596
Dziļums, mm 569
Iebūvēšanas izmēri AxPxD, mm 600x560x550
Iebūvēšanas nišas augstums, mm 600
Iebūvēšanas nišas platums, mm 560
Iebūvēšanas nišas dziļums, mm 550
Trokšņa līmenis, dB 45
Bruto svars, kg 35
Tīkla spriegums, V 220-240
Frekvence 50-60
Krāsa Nerūsoša tērauda
Durvju roktura krāsa Nerūsoša tērauda
Facet_PL_Steamify No
Wifi savienojums Yes
Cepeškrāsns maksimālā jauda, W 3490
Grila maksimālā jauda, W 2300
SE_Oven_Steam_Level Oven with hot air and pyrolytic function
Taimera tips LUX
Timer buttons 5 Touch fields (no backlight)
Cepeškrāsns apgaismojums 1, Back halogen
Bottom - Top Oven Grey Enamel

Teleskopiskās vadotnes Režģis
Temperatūras diapazons 30°C-300°C
Strāvas vada garums, m 1.6
Nordic_OV_JVO_SteamLevels PlusSteam
Automātiskās programmas Nē
AUTOMATIC_OFF No

Produkta specifikācija
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