
Intuitiv și funcţional, la îndemâna ta. Afișaj EXCite Touch

Cu afișajul EXCite Touch poţi regla cu ușurinţă temperatura și durata de gătire, 
indiferent dacă prepari brioșe sau somon. Bucură-te de tehnologia de care ai 
nevoie și asistenţa pe care o dorești, pentru a găti preparatele preferate.

Bucătărie Smart - asistenţă personalizată
Cu aplicaţia My Electrolux Kitchen, poţi controla de la distanţă cuptorul și poţi 
accesa asistenţă personalizată. Este o modalitate simplă de a-ţi îmbogăţi 
experienţa cu Bucătăria Smart.

Curăţare pirolitică
Cu ajutorul funcţiei inteligente de curăţare pirolitică este 
mai ușor ca niciodată să menţii cuptorul ca nou. Acest 
sistem de autocurăţare încălzește cuptorul la o 
temperatură care transformă grăsimea și reziduurile de 
mâncare în cenușă. Apoi, tot ce trebuie să faci este să 
ștergi interiorul

Gătire precisă cu senzorul de gătire
Obţine rezultate perfecte de fiecare dată cu ajutorul 
senzorului de gătire. Acesta îţi permite să monitorizezi 
procesul de gătire prin măsurarea temperaturii din 
interiorul preparatului. În plus, te anunţă atunci când 
preparatul este gata și întrerupe procesul de gătire.

Interior fraged, exterior crocant cu SteamCrisp 
Spune "adio" coacerii mediocre si "bun venit" lui 
SteamCrisp. Ideal pentru coacere si frigere, acesta 
combina aburul si caldura traditionala pentru a gati 
delicat mancarea, ceea ce inseamna ca preparatele nu 
se vor usca. Gustul si textura sunt imbunatatite prin 
folosirea aburului. 

"Gustos" devine "delicios"
Este momentul sa explorezi puterea aburului cu ajutorul cuptorului 
SteamCrisp® 700. Acest cuptor introduce umiditatea in procesul de gatire, 
ceea ce inseamna ca mancarea se gateste la temperaturi mai scazute si nu se 
usuca. Creand cruste aurii, crocante si interioare suculente. 

Beneficii & caracteristici

• Cuptor incorporabil
• Cuptor multifunctional cu functii de abur
• Clasa de energie cuptor: A+
• Functii gatire cuptor: Au gratin, Incalzire jos, Coacere paine, Gatire 
conventionala / traditionala, Dezghetare, Dospire, Uscare, Alimente congelate, 
Grill, Umiditate scăzuta, Mentinere la cald, Coacere umeda cu ventilatie, 
Setare pizza, Incalzire platou, Conservare alimente, Gatire inceata, 
Regenerare cu abur, Gatire cu ventilatie, Grill turbo
• Functii electronice cuptor: 20 programe memorate, 3 cicluri curatare 
pirolitica, 88 Retete/Programe automate (9 retete in functie de greutate / 11 
retete cu senzor de mancare), Semnal sonor, Blocare pentru copii, Timp 
pentru gatire afisat impreuna cu programul, Mod demonstrativ, Indicativ usa 
inchisa, Afisare timp desfasurare programe, Inchidere de siguranta, Cod 
service, Seteaza si pleaca, Abur, Intrerupere display pe timpul zilei , 
Temperatura propusa, Extindere timp, Timpul zilei, Navigare meniu sus jos, 
Intrerupator pe usa pentru lumina, Durata, Reglare electronica a temperaturii, 
Inchidere elctronica a usii, Sfarsit, Incalzire rapida, Program favorit pentru 
gatire, Senzor mancare, Senzor mancare cu oprire automata, Limbi/Display 
text, Avertizare sfarsit de program, Lumina cuptor - posibilitate oprire/pornire, 
Resetare cronometru, Indicatii caldura reziduala, Utilizare caldura reziduala, 
Senzor mancare cu indicator temperatura miez, Senzor mancare estimativ, 
Functie de blocare, Incalzeste si mentine, Mentinere caldura 65 °C prelungita 
cu LTC si set FS, Sunet taste&alarma/activare/dezactivare tonuri de eroare 
(cu exceptia Pornit/Oprit), Curatare pirolitica - timp intarziat, Reminder 
curatare pirolitica, Indicatii temperatura reala 
• Cavitate cuptor cu 3 niveluri de coacere
• Cuptor cu incalzire rapida
• Proba de carne
• Auto-curatare pirolitica
• Notificare curatare
• Propunere automata a temperaturii de gatire
• Functie de memorie pentru a retine cele mai utilizate setari
• Retete integrate
• Programe automate in functie de greutate
• Reglare electronica a temperaturii
• Functie blocare
• Functie de incalzire si mentinere caldura
• Functie de prelungire a timpului
• Functie pentru siguranta copii
• Functie de oprire automata pentru siguranta
• Indicator caldura reziduala

Cuptor cu abur SteamCrisp cu autocuratare 
 pirolitica A+ 72 litri Inox
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Conectivitate Yes
Tip cuptor Electric
Capacitatea neta (l) 72
Clasa de eficienta energetica A+
Consum de energie modul 
conventional (kWh/ciclu) 0.93

Consum de energie modul ventilatie
(kWh/ciclu) 0.69

Putere maxima - electric (W) 3380
Putere maxima grill (W) 2300
Putere maxima cuptor (W) 3380
Variatie temperatura 30°C - 300°C
Tip gatire Abur - Integrat

Functii gatire

Au gratin, Incalzire jos, Coacere 
paine, Gatire conventionala / 

traditionala, Dezghetare, Dospire, 
Uscare, Alimente congelate, Grill, 

Umiditate scăzuta, Mentinere la cald, 
Coacere umeda cu ventilatie, Setare 
pizza, Incalzire platou, Conservare 

alimente, Gatire inceata, Regenerare 
cu abur, Gatire cu ventilatie, Grill turbo

Curăţare cuptor Autocurăţare pirolitică

Finisaje / Accesorii incluse Kit abur, Suport tava telescopic - 1 
nivel

Senzor gatire Da
Gratar 1 raft sarma cromata, inalt

Tavi 1 tava prajituri email gri, 1 tava 
colectoare email

Ghidaje Ghidaje cu intrare usoara

Siguranta usa Inchizatoare electronica usa, Blocare 
curatare pirolitica

Culoare Inox
Greutate netă, kg 38
Dimensiuni ÎxLxA, mm 594x596x569
Dimensiuni spatiu incastrare IxLxA 
(mm) 600x560x550

Cablu alimentare, m 1.6
Siguranta necesara (A) 16
Tip priza Schuko
Tensiune (V) 220-240
EAN 7332543790623

Specificatii tehnice
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