"SteamBake" 600.sērija, Iebūvējama cepeškrāsns
EOD6C77WV

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.

A+, SteamBake, 60x60 cm, balta, 72l, iegremd. regulatori, termozonde, katalīt.
tīr., Wi-Fi, 8 karsēšanas režīmi, 45 autom. progr., Softclosing durvis, TR1LV

Priekšrocības un funkcijas
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

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.

Katalītiskā tīrīšana cepeškrāsnij, kas pati sevi tīra
Mūsu katalītiskās tīrīšanas tehnoloģija ļauj jums atvadīties no taukvielu un citu
atlieku uzkrāšanās ierīcē. Šī pašattīrīšanas tehnoloģija automātiski sāk
darbību, kad cepeškrāsns temperatūra sasniedz 250 °C. Tagad cepeškrāsns
tīrīšana ir vienkārša.
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.

• Iebūvējama cepeškrāsns
• Daudzfunkcionāla cepeškrāsns ar riņķa sildelementu
• Cepeškrāsns elektroenerģijas patēriņa klase: A+
• Cepeškrāsns gatavošanas režīmi: apakšējā karsēšana, tradicionālā
gatavošana, saldēta pārtika, grilēšana, ventilatorā kars. ar mitrumu, picas
uzstādījumi, Steam bake, gatavošana ar ventilatoru, turbo grilēšana
• Cepeškrāsns tilpne ar 3 gatavošanas līmeņiem
• Cepeškrāsns ātrās uzkarsēšanas funkcija
• Termozonde
• VelvetClosing® - maiga durvju aizvēršanās
• Automātisks temperatūras piedāvājums
• Elektroniska temperatūras iestatīšana
• Elektroniska bloķēšanas funkcija
• Elektroniska bērnu drošības funkcija
• Atlikušā siltuma indikācija
• Cepeškrāsns automātiskās atslēgšanās funkcija
• Iegremdējami regulatori
• Elektroniskās cepeškrāsns vadības funkcijas: cepeškrāsns apgaismojuma
ieslēgšana/izslēgšana (menu + tiešās piekļuves taustiņš), reālās temperatūras
indikācija (°C), atlikušā siltuma indikācija, servisa informācija, temperatūras
piedāvājumi, dienas laiks, Function lock (in running mode), Key tones menu
with deactivation, Menu connected, minūšu skaitītājs, 45 variety of pre-set
cooking programmes "Assist", skaņas signāls, Alarm/error tones, vadība caur
mobilo lietotni, automātiska drošības izslēgšanās (tikai krāsnij), zvana signāla
skaļuma regulēšana, katalītiskā attīrīšanās, bērnu drošība (izslēgtā stāvoklī),
savienojums, gatavošana, iestatot gatavošanas ilgumu, gatavošana, iestatot
beigu laiku un gatavošanas ilgumu, laika uzskaites taimeris, Delayed start
(Time delay), demo režīms ar kodu, displeja spilgtuma iestatīšana (ieslēgtā
režīmā), durvju slēdzis, elektroniska temperatūras regulēšana, ātrā
sakarsēšana (izvēlne), termozonde, ēdiena sensora automātiskā izslēgšanās,
ēdiena sensora temperatūras indikācija, Food sensor end action adjustable
• Halogēns cepeškrāsns apgaismojums
• Cepeškrāsns apgaismojums automātiski ieslēdzas, kad tiek atvērtas durvis
• Katalītisks pārklājums, kas atvieglo cepeškrāsns tīrīšanu
• Viegli tīrāmas durvis
• Dzesēšanas ventilators
• Komplektācijā ietilpstošās paplātes: 1 pelēka emaljēta palāte, 1 pelēka
emlajēta pilienu paplāte
• Komplektācijā ietilpstošie cepšanas režģi: 1 hromēts režģis
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Produkta specifikācija
Uzstādīšana
Gatavošanas veids
Cepeškrāsns tīrīšana
Pamatkrāsa
Panelis
Neto tilpums, l
Virsmas vadība
Elektroniska cepeškrāsns vadības
veids

Iebūvējama
ventilators + riņķa sildelements
Katalītiskā
Balta
stikls
72
Nē
LUX DS_cata_FS_con

Elektroniskās vadības funkcijas

Augstums, mm
Platums, mm
Dziļums, mm
Iebūvēšanas nišas dziļums, mm
Iebūvēšanas nišas augstums, mm
Iebūvēšanas nišas platums, mm
Elektroenerģijas patēriņa klase
Enerģijas patēriņš parastajā režīmā,
kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ventilatora režīmā,
kWh/ciklā
Frekvence

cepeškrāsns apgaismojuma
ieslēgšana/izslēgšana (menu + tiešās
piekļuves taustiņš), reālās
temperatūras indikācija (°C), atlikušā
siltuma indikācija, servisa informācija,
temperatūras piedāvājumi, dienas
laiks, Function lock (in running mode),
Key tones menu with deactivation,
Menu connected, minūšu skaitītājs, 45
variety of pre-set cooking programmes
"Assist", skaņas signāls, Alarm/error
tones, vadība caur mobilo lietotni,
automātiska drošības izslēgšanās
(tikai krāsnij), zvana signāla skaļuma
regulēšana, katalītiskā attīrīšanās,
bērnu drošība (izslēgtā stāvoklī),
savienojums, gatavošana, iestatot
gatavošanas ilgumu, gatavošana,
iestatot beigu laiku un gatavošanas
ilgumu, laika uzskaites taimeris,
Delayed start (Time delay), demo
režīms ar kodu, displeja spilgtuma
iestatīšana (ieslēgtā režīmā), durvju
slēdzis, elektroniska temperatūras
regulēšana, ātrā sakarsēšana
(izvēlne), termozonde, ēdiena sensora
automātiskā izslēgšanās, ēdiena
sensora temperatūras indikācija, Food
sensor end action adjustable
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