
EOC8P31Z Sõltumatu ahi

Kus maitsev muutub hõrgutavaks

On aeg uurida auru jõudu koos 700 SteamCrisp®
ahjuga. See ahi toob toiduvalmistamisprotsessi
niiskust, mis tähendab toidu madalamatel
temperatuuridel küpsemist ja väiksemat kuivamise
ohtu. Valmivad kuldsed, krõbedad koorikud ja

SteamCrispiga seest õrn, väljast krõbe

Jätke hüvasti tavalise küpsetamisega ja tervitage
SteamCrispi, mis on ideaalne küpsetamiseks ja
grillimiseks. Funktsioon ühendab auru traditsioonilise
kuumusega, et valmistada toitu eriti õrnalt. Seega,
road ei kuiva ära ning auru toimel paranevad maitse ja

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:
Pürolüütiline puhastamine muudab rasva ja toidujäägid tuhaks.•

Meie LCD-ekraan koos abistavate küpsetusseadetega seadistab teie eest aja
ja temperatuuri.

•

Kiirkuumutamise funktsioon eelsoojendab ahju tavalistest ahjudest kiiremini.•

Toote omadused:

Integreeritav ahi•
Multifunktsionaalne ahi integreeritud
aurufunktsioonidega

•

Ahju energiaklass:•
Ahjus küpsetamise funktsioonid:
altkuumutus, grill, grill + altkuumutus,
valgustus, ringküttekeha + altkuumutus,
ringküttekeha + pöördõhk,
ringküttekeha + pöördõhk (niiskus),
pöördõhk + grill, pöördõhk + grill +
altkuumutus, pöördõhk + ringküttekeha,
pöördõhk + ringküttekeha +
altkuumutus, pöördõhk + ringküttekeha
+ aur

•

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

•

Automaatne temperatuurisoovitus•
Mälufunktsioon tihedamini kasutatavate
programmide jaoks

•

Integreeritud retseptid•
Automaatsed kaaluprogrammid•
Elektrooniline temperatuuri
reguleerimine

•

Lukustusfunktsioon•
Ajapikendusfunktsioon•
Elektrooniline lapselukk•
Soojashoiu funktsioon•
Jääkkuumuse indikaator•
Väljalülitumine ohu korral•

Tehnilised andmed:

Tüüp : Integreeritav•
Ahju tüüp : auruga küpsetamine•
Puhastus : pürolüütiline•
Värvus : must•
Esipaneel : klaas•
Ahju kasulik maht, l : 72•
Pliidiraua reguleerimine : Ei•
Ahju elektrooniline reguleerimine : CFG VCU SPYFP OT•
Elektroonilised funktsioonid : 20 mäluprogrammi, 3
pürolüüsitsüklit, 88 retsepti/automaatprogrammi (9 kaalul
baseeruvat retsepti/ 11 toidutermomeetriga retsepti), helisignaal,
lapselukk, programmi küpsetusaja näit, demonstratsiooniseade,
ukseluku näit, sisevalgustus ukse avamisel, kestvuse näit,
elektrooniline temperatuuri reguleerimine, elektrooniline ukselukk,
kellaaja väljalülitus, temperetuurisoovitus, ajapikendus, kellaaeg,
üles- ja allalugev taimer, lõpu näit, kiirkuumutus, lemmik
küpsetusprogramm, toidutermomeeter, toidutermomeetri
automaatne väljalülitamine, toidutermomeetri sisetemperatuuri
näit, toidutermomeetri ajanäit, funktsioonilukustus, kuumuta ja
hoia, jääkkuumuse näit, jääkkuumuse kasutamine, jooksevaja
näitamine, pürolüüsi meeldetuletus, tegeliku temperatuuri näit,
ajamõõtja nullimine, soojashoidmine 65C juures koos lisa madalal
temperatuuril küpsetamise või toidutermomeetriga, nupuhelide ja
alarmi/veasignaalide aktiveerimine ja deaktiveerimine (välja
arvatud On/Off, keeled / tekst ekraanil, minutilugeja, ahju
sisevalgustus sisse/välja, pürolüüs viitajaga, väljalülitumine ohu
korral, veakoodid, seadista ja mine funktsioon, aur

•

Kõrgus mm : 594•
Laius, mm : 596•
Sügavus, mm : 569•
Integreerimisava sügavus, mm : 550•
Integreerimisava kõrgus mm : 600•
Integreerimisava laius mm : 560•
Energiatõhususe klass : A+•
Energiatarve (kWh) : 0.93•
Ventilaatori energiatarve (kWh) : 0.69•
Sagedus : 50/60•

Toote kirjeldus:

700 SteamCrisp®
ahjuga saate toitudele
krõbeda kooriku ja
mahlase sisu. Ahjul on
toiduandur ja
pürolüütilise puhastuse
funktsioon.
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