
Lihtne juhtimine. Puutenuppudega LED-ekraan EXPlore
Tutvuge uue võimalusega oma ahju reguleerimiseks LED-ekraanil EXPlore 
asuvate tundlike puutenuppude abil. Pilkupüüdev liides võimaldab kiiret ja 
mugavat juurdepääsu küpsetusaja, temperatuuri ja muude funktsioonide 
dünaamiliseks reguleerimiseks.

Isepuhastuv ahi
Vaid üks puudutus ja ahju pürolüütiline funktsioon muudab mustuse, rasva ja 
toidujäägid tuhaks, mille võite niiske lapiga hõlpsalt ära pühkida.

Funktsionaalne. Integreeritud. Isikupärastatud. nutikas köök.
Juhtige oma ahju eemalt, uurige meie erinevaid partnereid ja saage 
isikupärastatud toiduvalmistamise abi rakenduse My AEG Kitchen kaudu. See 
on mugav ja lihtne viis teie nutika köögi kogemuse rikastamiseks.

Toidutermomeeter tagab perfektse tulemuse
Tänu selle ahju toidutermomeetrile on teil 
toiduvalmistamise ajal täpne ülevaade küpseva roa 
keskosas olevast temperatuurist. Nii saavutate iga kord 
parima tulemuse.

LISAGE AURU KRÕBEDAMA TULEMUSE 
SAAMISEKS
Lisaks kõigile tavalistele ahjufunktsioonidele saab selle 
SteamBake-ahju PlusSteam-nupuga küpsetusprotsessi 
alguses auru lisada. Auruküpsetus hoiab taigna pinna 
niiskena ja aitab moodustada kuldset ja krõbedat 
koorikut, kuid samas jäävad küpsetised seest pehmed 
ja õrnad. Lisaks krõbedatele ja

Multifunktsioonaalne teamBake-ahi lisab küpsetusprotsessi soovi korral auru. 
Ahjul on pürolüüspuhastus ja toidutermomeeter.

LISAGE AURU KRÕBEDAMA TULEMUSE SAAMISEKS
Lisaks kõigile tavalistele ahjufunktsioonidele saab selle SteamBake-ahju 
PlusSteam-nupu abil küpsetusprotsessi alguses auru lisada. Auruküpsetus 
hoiab taigna pinna niiskena ja aitab moodustada kuldset ja krõbedat koorikut, 
kuid samas on küpsetised seest pehmed ja õrnad. Lisaks krõbedatele ja 
maitsvatele saiakestele, muffinitele

Toote omadused

• Integreeritav ahi
• Multifunktsionaalne ringküttekehaga ahi 
• Ahju energiaklass: A 
• Ahjus küpsetamise funktsioonid: altkuumutus, grill, grill + altkuumutus, grill + 
altkuumutus + pöördõhk, grill + pöördõhk, ringküttekeha + altkuumutus + 
pöördõhk, ringküttekeha + pöördõhk, ringküttekeha + ventilaator + auruti
• Näpujäljekindel roostevaba teras
• Ahi 3 küpsetustasemega
• Ahju kiirkuumutusfunktsioon
• Lihatermomeeter
• PYROLUXE® isepuhastus automaatse meeldetuletusega
• Automaatne temperatuurisoovitus
• Elektrooniline temperatuuri reguleerimine
• Lukustusfunktsioon
• Elektrooniline lapselukk
• Väljalülitumine ohu korral
• Jääkkuumuse indikaator
• Uputatavad nupud
• Elektroonilised ahju funktsioonid: 3 pürolüüsitsüklit, 45 eelseadistatud 
küpsetusprogrammi, helisignaal, hoiatussignaalid, rakendusega juhitav, 
automaatne väljalülitus, helisignaali tugevus reguleeritav, lapselukk 
(väljalülitatult), puhastamise meeldetuletus, ühenduvus wifiga, määratud 
kestusega küpsetus, määratud kestuse ja lõpuajaga küpsetus, ajamõõtja, 
viitstart, koodiga demonstratsiooniseade, ekraani heledus seadistatav (staatus 
ON), sisevalgustus ukse avamisel, elektrooniline temperatuuri reguleerimine, 
elektrooniline ukselukk, valitav kiirkuumutus, toidutermomeeter, 
toidutermomeetri automaatne väljalülitamine, toidutermomeetri 
sisetemperatuuri näit, mugandatav tegevus, kui toidutermomeeter lõpetab, 
funktsioonilukustus (töö ajal), nupuhelid, Menu connected, minutilugeja, 
ahjuvalgustuse sisse-/väljalülitamine (menüü+otsevalik), tegeliku temperatuuri 
näit, jääkkuumuse näit, hooldusinfo, temperetuurisoovitus, kellaaeg 
• Ahjus halogeenvalgustus
• Ukse avamisel süttib valgustus automaatselt
• Ventilaator peatub ukse avamisel
• Jahutusventilaator
• Plaadid: 1 sileda emailpinnaga koogiplaat, 1 Moussaka pann
• Restid: 1 kroomitud metallrest
• Demorežiim
• Toitejuhtme pikkus: 1.5 m
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Integreerimismõõtmed KxLxS, mm 590x560x550

Värvus roostevaba teras näpujäljekindla 
pinnaga

Ühenduvustehnoloogia Bluetooth, Wi-Fi
Mahutavus Mahutavus
Ahju kasulik maht, l 71
Energiatarbivus Energiatarbivus
Koguvõimsus, W 3500
Pinge, V 230
Kaitse, A 16
Pistiku tüüp Schuko
Netokaal, kg 35
Toitejuhtme pikkus, m 1.5
EAN-i kood 7332543779932
Product Partner Code E - üldised partnerid

Toote tehnilised andmed
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