
EOB8S31Z Sõltumatu ahi

Rohkem parimaid maitseid

Tänu 800-seeria SteamBoost ahjule on lihtne
kasutada ära eri maitseid. Meie multifunktsionaalne
ahi võimaldab teil lisada auru mitut moodi. Kaks
funktsiooni ühendavad küpsetamiseks ja röstimiseks
auru ning soojuse, samal ajal kui üks funktsioon

Aurutamine, küpsetamine või kuumutamine
SteamBoostiga
SteamBoost kasutab aurutamisel kolme taset. Üks
küpsetamiseks, teine praadimiseks ja pruunistamiseks
ning kolmas, mis kasutab tugevat aurutust. Nii saate
luua krõbeda koorikuga leiba, mahlast praadi ja suus
sulavaid kalaroogi. Auruga küpsetamisel saate

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.

Täiendavad toote eelised:
Meie LCD-ekraan koos abistavate küpsetusseadetega seadistab teie eest aja
ja temperatuuri.

•

Kiirkuumutamise funktsioon eelsoojendab ahju tavalistest ahjudest kiiremini.•

Ventilaator ajab kuumust pidevalt ja ühtlaselt kogu ahjus ringi.•

Toote omadused:

Integreeritav ahi•
Multifunktsionaalne ahi integreeritud
aurufunktsioonidega

•

Ahju energiaklass: A•
Ahjus küpsetamise funktsioonid:
altkuumutus, altkuumutus +
ringküttekeha (60) + aur (40) +
pöördõhk, auruti + pöördõhk, pöördõhk,
grill, grill (40) + alumine kuumututs, grill
+ altkuumutus, grill + pöördõhk, grill +
pöördõhk, ringküttekeha (50) +
ventilaator + acc, rungküttekeha (70) +
altkuumutus + ventilaator,
ringküttekeha + altkuumutus +
pöördõhk, ringküttekeha + pöördõhk,
ringküttekeha + ventilaator + acc, aur +
pöördõhk, aur + ringküttekeha +
pöördõhk, aur + alumine küttekeha +
pöördõhk (niiske), aur + aurusti +
pöördõhk (niiske), aur + ringküttekeha
+ alumine küttekeha + pöördõhk (kerge
niiskus), aur + ringküttekeha + alumine
küttekeha + pöördõhk )keskmine
niiskustase)

•

Ahi 3 küpsetustasemega•
Ahju kiirkuumutusfunktsioon•
Lihatermomeeter•
Puhastuse meeldetuletus•
VelvetClosing ® toiming uksele, mis
sulgub iga kord õrnalt

•

Automaatne temperatuurisoovitus•
Mälufunktsioon tihedamini kasutatavate
programmide jaoks

•

Integreeritud retseptid•
Automaatsed kaaluprogrammid•

Tehnilised andmed:

Tüüp : Integreeritav•
Ahju tüüp : ventilaator + ringküttekeha + aur•
Puhastus : Aur•
Värvus : must•
Esipaneel : klaas•
Ahju kasulik maht, l : 70•
Pliidiraua reguleerimine : Ei•
Ahju elektrooniline reguleerimine : V.T10.W15.S-AP•
Elektroonilised funktsioonid : helisignaal, automaatne väljalülitus,
helisignaali tugevus reguleeritav, 180 eelseadistatud VarioGuide
programmi (kaal / toidutermomeeter), 30 keelt, 75 retsepti
(koostistained/meetod), minutilugeja, ahju sisevalgustus
sisse/välja, tegeliku temperatuuri näit soojendamise ajal,
ajamõõdu nullimine, jääkkuumuse näit (C), jääkkuumuse
kasutamine, loputus (aurugeneraator), veakoodid, seadista ja
mine funktsioon, aurupuhastus (2 tsüklit), auruga puhastamine
koos viitajaga, kellaaja väljalülitus, tühjendus,
temperetuurisoovitus, ajapikendus, kellaaeg, vee kareduse
seadistamine, kontrolli tulemust, lapselukk (väljalülitatult),
puhastamise meeldetuletus, nupuhelide ja alarmi/veasignaalide
aktiveerimine ja deaktiveerimine (välja arvatud On/Off, keeled /
tekst ekraanil, mälu päevaaeg 1 nädal, ajamõõtja, Päevane/öine
heledus, auru kaotamine, demonstratsiooniseade, katlakivi
eemaldamine (aurugeneraatorile), ekraani hleduse reguleerimine,
kestvuse näit, elektrooniline temperatuuri reguleerimine, lõpuaeg,
valitav kiirkuumutus, lemmik küpsetusprogrammid (20),
toidutermomeeter, toidutermomeetri automaatne väljalülitamine,
toidutermomeetri sisetemperatuuri näit, toidutermomeetri ajanäit,
funktsioonilukustus (töö ajal), kuumuta ja hoia, soojashoidmine
65C juures koos lisa madalal temperatuuril küpsetamise või
toidutermomeetriga

•

Kõrgus mm : 594•
Laius, mm : 595•
Sügavus, mm : 567•
Integreerimisava sügavus, mm : 550•
Integreerimisava kõrgus mm : 590•
Integreerimisava laius mm : 560•

Toote kirjeldus:

800 SteamBoost
multifunktsionaalne
auruahi, millel
toiduandur ja LCD-
ekraaniga
küpsetusabiline.
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