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Otsetee parimate retseptide juurde

Saavutage koos meiega hõrgutavad tulemused.
Toiduanduriga 700-seeria SenseCook® ahi laseb teil
teraselt jälgida toidu sisetemperatuuri. See isegi lülitub
välja, kui õige temperatuur on saavutatud. Tutvuge
otseteega õrna steigi ja hõrgutava lasanje juurde.

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.

Täielik nähtavus meie LCD-ekraani abil

Meie LCD-ekraaniga on küpsetusaeg, -režiim ja -
temperatuur teie käeulatuses. See annab juurdepääsu
eelprogrammeeritud retseptidele, seega teeb ahi teie
eest raske töö ära. Valige eine ja ahi alustab
automaatselt täiusliku roa valmistamist.

Täiendavad toote eelised:
Pürolüütiline puhastamine muudab rasva ja toidujäägid tuhaks.•

Kiirkuumutamise funktsioon eelsoojendab ahju tavalistest ahjudest kiiremini.•

Ventilaator ajab kuumust pidevalt ja ühtlaselt kogu ahjus ringi.•

Toote omadused:

Integreeritav ahi•
Multifunktsionaalne ringküttekehaga ahi•
Ahju energiaklass: A•
Ahjus küpsetamise funktsioonid:
altkuumutus, grill, grill (40) + alumine
kuumututs, grill + altkuumutus (80°C),
grill + pöördõhk, ringküttekeha (40) +
ventilaator (30C), ringküttekeha +
altkuumutus + pöördõhk, ringküttekeha
+ pöördõhk, ringküttekeha + pöördõhk
(niiskus), ringküttekeha + pöördõhk
madalal temperatuuril

•

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

•

Automaatne temperatuurisoovitus•
Automaatsed kaaluprogrammid•
Elektrooniline temperatuuri
reguleerimine

•

Elektrooniline lapselukk•
Jääkkuumuse indikaator•

Tehnilised andmed:

Tüüp : Integreeritav•
Ahju tüüp : ventilaator + ringküttekeha•
Puhastus : pürolüütiline•
Värvus : must•
Esipaneel : klaas•
Ahju kasulik maht, l : 71•
Pliidiraua reguleerimine : Ei•
Ahju elektrooniline reguleerimine : O.T10.H36.F-AP•
Elektroonilised funktsioonid : lapselukk, toidutermomeetri ajanäit,
funktsioonilukustus, soojashoidmine 65C juures koos lisa madalal
temperatuuril küpsetamise või toidutermomeetriga, minutilugeja,
ahju sisevalgustus sisse/välja, pürolüüs viitajaga, pürolüüsi
meeldetuletus, tegeliku temperatuuri näit, jääkkuumuse näit,
jääkkuumuse kasutamine, jooksevaja näitamine, veakoodid,
kellaaja väljalülitus, temperetuurisoovitus, kellaaeg, üles- ja
allalugev taimer, demonstratsiooniseade, automaatne ahju
väljalülitumine, toidutermomeetri sisetemperatuuri näit, ukseluku
näit, kestvuse näit, 3 pürolüüsitsüklit, lemmik küpsetusprogramm,
elektrooniline temperatuuri reguleerimine, helisignaal, valitav
kiirkuumutus, 9 automaatprogrammi (kaal/toidutermomeeter),
programmi küpsetusaja näit, lõpu näit, toidutermomeetri
automaatne väljalülitamine, toidutermomeeter

•

Kõrgus mm : 594•
Laius, mm : 595•
Sügavus, mm : 567•
Integreerimisava sügavus, mm : 550•
Integreerimisava kõrgus mm : 590•
Integreerimisava laius mm : 560•
Energiatõhususe klass : A+•
Energiatarve (kWh) : 1.09•
Ventilaatori energiatarve (kWh) : 0.69•
Sagedus : 50•
Pinge, V : 230•
Kaitse, A : 16•
Toitejuhtme pikkus, m : 1.5•
Müratase dB : 47•
Kaal koos lisatarvikute ja pakendiga : 37•

Toote kirjeldus:

Toiduanduriga 700
SenseCook® ahi, millel
ka pürolüütiline
puhastus ja LCD-
ekraan.
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