
Skārienekrāns — intuitīvs un funkcionāls ar visu, kas pieejams
Izmantojot TFT skārienekrānu, varat viegli pielāgot cepeškrāsns temperatūru 
un laiku neatkarīgi no tā, vai cepat mafinus vai gatavojat lasi. Sniedzot 
nepieciešamo tehnoloģiju un palīdzību, lai pagatavotu sev tīkamus ēdienus.

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.

Pirolītiskā tīrīšana ilgstošam spožumam
Pateicoties mūsu viedajai pirolītiskās tīrīšanas funkcijai, 
cepeškrāsni uzturēt kā jaunu ir pavisam vienkārši. Šī 
pašattīrīšanās sistēma sakarsē cepeškrāsni līdz tādai 
temperatūrai, kas pārvērš taukus un citas atliekas 
pelnos. Jums atliek tikai noslaucīt apakšu. Diena vairs 
nekad nebūs jāveltī

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.

Maiga iekšpuse, kraukšķīga ārpuse ar SteamCrisp
Pasakiet ardievas viduvējai cepšanai un iepazīstieties 
ar SteamCrisp. Šī cepšanai ideāli piemērota tehnoloģija 
apvieno tvaiku un tradicionālo karstumu, gatavojot 
produktus saudzīgi, tādēļ ēdieni nekad nebūs sausi. 
Tvaiks pastiprina garšu un tekstūru.

A+, SteamCrisp, 60x60 cm, nerūs. tēr., 72l, sensoru vadība, termozonde, 
pirolīt. tīr., Wi-Fi, 19 karsēšanas  režīmi, 88 autom. progr., Softclosing durvis, 
TR1LV, tvaicēš. pied.

Kur garšīgs ēdiens pārtop par nepārspējami gardu
Pienācis laiks izpētīt tvaika spēku, izmantojot 700 SteamCrisp® cepeškrāsni. 
Šī cepeškrāsns gatavošanas procesā sāk izmantot mitrumu, tādēļ ēdiens tiek 
gatavots pie zemākas temperatūras un nepaliek sauss. Radot zeltaini 
kraukšķīgas garozas un sulīgus vidiņus.

Priekšrocības un funkcijas

• Iebūvējama cepeškrāsns
• Daudzfunkcionāla cepeškrāsns ar tvaika funkcijām
• Cepeškrāsns elektroenerģijas patēriņa klase: A+
• Cepeškrāsns gatavošanas režīmi: sacepums, apakšējā karsēšana, maizes 
cepšana, tradicionālā gatavošana, atkausēšana, mīklas raudzēšana, 
žāvēšana, saldēta pārtika, grilēšana, zems mitrums, siltuma uzturēšana, 
ventilatorā kars. ar mitrumu, picas uzstādījumi, trauku uzsildīšana, 
konservēšana, lēna gatavošana, reģenerācija ar tvaiku, gatavošana ar 
ventilatoru, turbo grilēšana
• Cepeškrāsns tilpne ar 3 gatavošanas līmeņiem
• Cepeškrāsns ātrās uzkarsēšanas funkcija
• Termozonde
• Pirolītiskā pašattīrīšanās
• Atgādinājums par tīrīšanu
• VelvetClosing® - maiga durvju aizvēršanās 
• Automātisks temperatūras piedāvājums
• Atmiņas programmas visbiežāk lietotajiem iestatījumiem
• Receptes
• Automātiskās gatavošanas pēc svara programmas
• Elektroniska temperatūras iestatīšana
• Elektroniska bloķēšanas funkcija
• Gatavošanas laika pagarināšanas funkcija
• Elektroniska bērnu drošības funkcija
• Uzsildīšanas un silta uzturēšanas funkcija
• Atlikušā siltuma indikācija
• Cepeškrāsns automātiskās atslēgšanās funkcija
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Uzstādīšana Iebūvējama
Gatavošanas veids integrēts tvaiks
Cepeškrāsns tīrīšana Pirolītiskā
Pamatkrāsa Nerūsoša tērauda
Panelis Metāls ar stiklu augšdaļā
Neto tilpums, l 72

Virsmas vadība Nē
Elektroniska cepeškrāsns vadības 
veids

CFG VCU SPYFP OT

Elektroniskās vadības funkcijas

drošības izslēgšanās, servisa kodi, 
termozonde, ēdiena sensora 

automātiskā izslēgšanās, ēdiena 
sensora temperatūras indikācija, 

ēdiena sensors, funkciju bloķēšana, 
uzsildīt un uzturēt, funkcija uzturēt 

65°C siltu, taustiņu toņu un 
trauksmes/kļūdas signālu 

atkivizēšana/deaktivizēšana (izņemot 
ieslēgšanas/izslēgšanas signālu), 
valodas / teksta displejs, minūšu 

skaitītājs, cepeškrāsns apgaismojuma 
ieslēgšana/izslēgšana, pirolīzes 

atliktais starts, pirolīzes atgādinājums, 
reālās temperatūras indikācija, 

taimera atiestatīšana, atlikušā siltuma 
indikācija, atlikušā siltuma 

izmantošana, gatavošanas laiks, 
"Set&Go" funkcija, tvaiks, displeja 
izslēgšana, dienas laiks, skaitītājs, 
temperatūras piedāvājumi, laika 

pagarināšana, 20 atmiņas 
programmas, 3 pirolīzes režimi, 88 

receptes/automātiskās gatavošanas 
programmas (9 receptes pēc svara/11 

receptes ar sensoriem), skaņas 
signāls, bērnu drošība, programmas 
gatavošanas ilgums, demo režīms, 
durvju bloķēšanas indikācija, durvju 

slēdzis, gatavošanas ilgums, 
elektroniska temperatūras regulēšana, 
elektroniska durvju bloķēšana, beigu 
signāls, ātrā sakarsēšana, iecienītākā 

gatavošanas programma

Augstums, mm 594

Platums, mm 596

Dziļums, mm 569

Iebūvēšanas nišas dziļums, mm 550

Iebūvēšanas nišas augstums, mm 600

Iebūvēšanas nišas platums, mm 560

Elektroenerģijas patēriņa klase A+

Produkta specifikācija
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