Forno SurroundCook de 71 l com limpeza pirolítica
BPS331120M

Forno SurroundCook®, cozedura uniforme
Alcançar resultados consistentes, implica que o calor seja distribuído
uniformemente. A tecnologia de ventilação do forno SurroundCook® garante
que cada parte do seu cozinhado recebe exatamente o calor necessário.
Uniformemente. Sem necessidade de girar.

Forno Pirolítico SurroundCook, 10 funções de aquecimento (2 ciclos de
pirólise) botões escamoteáveis (3 botões), Calhas telescópicas de 1 nível,
INOX Anti dedadas, Classe A+

Product Benefits & Features
Limpeza pirolítica, um forno que se limpa sozinho
Com o toque da função de limpeza por pirólise, a
sujidade, gordura e resíduos de alimentos no forno,
são transformados em cinzas que pode facilmente
limpar com um pano húmido.

Ventilador XXL, cozedura uniforme e eficiente
Com este forno, a utilização eficiente da energia
também significa cozinhar eficientemente. O novo
sistema de ventilação XXL "Hot Air" garante que o ar
quente circula uniformemente por toda a cavidade do
forno. O resultado é que o forno aquece mais rápido e
as temperaturas de cozedura podem ser

Resistência circular, cozinhe em até 3 níveis em
simultâneo
A resistência circular garante que os seus pratos são
cozinhados uniformemente - mesmo quando
colocamos tabuleiros em dois ou três níveis, em
simultâneo na cavidade do forno. Pratos cozinhados na
perfeição, de canto a canto.

Display LCD, maior nitidez e precisão
O temporizador do avançado display LCD oferece-lhe maior controlo sobre os
seus cozinhados. Ao definir o início e o fim no display LCD, o forno inicia e
termina a cozedura no momento indicado. O que significa que pode ter a
garantia de precisão absoluta - mesmo se estiver longe do seu forno.
Porta fria ao toque, segurança na cozinha
Com múltiplas camadas de vidro, a porta deste forno permanece
suficientemente fria ao toque, para uma interação mais segura.

• Encastrável
• Forno multifunções com aquecimento com resistência circular
• Eficiência energética: A
• Tipos de aquecimento: Inferior, Ventilador, Grelhador , Grelhador (40) +
inferior, Grelhador + inferior (50), Grelhador ventilado, Iluminação, Res. Circ.
(40) + Ventilado (30ºC fix), Res. Circ. (50) + Ventilado + acc, Res. Circ. (70) +
Inferior + Ventilado, Grelhador ventilado, Grelhador ventilado + evaporador
• Inox com tratamento anti-dedadas
• 3 níveis de cozedura
• Sistema PYROLUXE® auto-limpeza com alarme
• Proposta de temperatura
• Regulação electrónica da temperatura
• Bloqueio de segurança
• Indicador de calor residual
• Botões escamoteáveis
• Funções electrónicas
• Iluminação interior de halogéneo
• Porta com dicas
• Porta de fácil limpeza
• Ventilador de arrefecimento
• Tabuleiros incluídos: 1 tabuleiro para assar esmaltado Combi
• Grelhas incluídas: 1 grelha cromada
• Modo demonstração
• Códigos de erro
• Cabo eléctrico: 1.5 m de comprimento

Forno SurroundCook de 71 l com limpeza pirolítica
BPS331120M
Product Specification
Tipo de produto
Tipo de controlo
Temperaturas
Limpeza
Dimensões de encastre (AxLxP), em
mm
Classe energética
Número de tabuleiros
Tipo de cavidade do forno superior
Marca
Modelo
Número de grelhas
Altura, mm
Largura, mm
Profundidade, mm
Acessórios
Altura encastre, mm
Largura encastre, mm
Profundidade encastre, mm
Altura interna - Forno superior
Largura interna
Profundidade interna
Potência grelhador, w
Potência máxima, w

Forno elétrico integrável
Escamoteável
30°C - 300°C
Pirólise
590x560x550
A+
1 tabuleiro para assar esmaltado
Combi
Grande
AEG
BPS331120M
1 grelha cromada
594
595
567
Calhas TR1LV
590
560
550
0
0
0
2300
3500

Frequência, Hz
Voltagem, V
Nível de ruido dB(A)
International colour (Icon)
Cor
Cor
Product Partner Code

50
230
48
Stainless steel with antifingerprint
INOX Antidedadas
Inox anti dedadas
S - Customer Specific ERT

