Multifunkcionālas cepeškrāsnis
un plītis ar PlusSteam funkciju
Izmantojot multifunkcionālo cepeškrāsni vai plīti
ar papildu tvaika cepšanas funkciju (PlusSteam),
tu vari turpināt izbaudīt
savas mīļākās receptes
un gardu maltīti padarīt
vēl gardāku.

Lielāks apjoms,
maigāks pildījums
Tvaika izmantošana pirmās
10-15 minūtes rada mitru
vidi, kas liek mīklai dubultot
savu apjomu, kamēr pats
ēdiens paliek mīksts.
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Kraukšķīga garoziņa
Atlikušo gatavošanas laiku
ēdiens tiek gatavots kā
tradicionālajā cepeškrāsnī –
ar karstu gaisu. Tādā
veidā ēdiens tiek pie
savas kārdinošās
krāsas un
kraukšķīguma.
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PlusSteam – lieliskam rezultātam pietiek vien ar nelielu daudzumu tvaika
Cepeškrāsnis un plītis ar PlusSteam funkciju tev sniegs visu, ko vari sagaidīt no jebkuras
cepeškrāsns vai plīts, bet ar vienu papildu iespēju – gatavošanu ar tvaiku. Šī funkcija
pilnībā pārvērš mājās gatavotu smalkmaizīšu un desertu garšu.
Vienmērīga cepšana
Pateicoties XL izmēra ventilatoram, karstums cepeškrāsnī izplatās vienmērīgi, un katrs
ēdiens tiek pagatavots tieši tā, kā vēlies. Turklāt maltīti ir iespējams gatavot vairākos
līmeņos vienlaikus.

XL FAN

Vairāk vietas
Cepampannas ir par 20% lielākas nekā standarta cepampannas.
Perfekta trauku izmantošana
Pateicoties inovatīvām, teleskopiskām slīdošajām vadotnēm*, cepamtrauku ielikšana
un izņemšana no krāsns ir padarīta vēl ērtāka.
Augļu un dārzeņu konservēšana ziemai
Karstais gaiss ļauj ērti sterilizēt burkas un atbrīvoties no liekā ūdens un
mikroorganismiem. Turklāt tvaiks nodrošina ciešu burku aizvēršanu, tādējādi
padarot konservēšanas procesu daudz ātrāku un ērtāku.
Augļu un dārzeņu žāvēšana
Izmantojot žāvēšanas funkciju, izžāvētie augļi un dārzeņi saglabā gan savu garšu,
gan vērtīgās uzturvielas. Žāvēšanai tiek izmantota zema temperatūra (maksimālā
temperatūra 70 °C).
Ērta tīrīšana
Pateicoties automātiskajai katalītiskajai sistēmai*, cepeškrāsns tīrīšana ir pavisam
vienkārša. Atliek vien iestatīt 220 °C temperatūru un izvēlēties pašattīrīšanās
funkciju.
Plaša izvēle
Cepeškrāsns sērija ar PlusSteam funkciju ietver dažādus modeļus – gan ar gāzes,
keramikas, indukcijas plīts virsmām, gan ar melnu, baltu vai nerūsējošā tērauda
dizainu. Turklāt pieejams arī plašs klāsts ar dažādiem papildu aksesuāriem.

Kā to
paveikt?
Pagatavo maltīti
ar PlusSteam
funkciju
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Ielej 100 ml ūdens
tvertnē, kas atrodama
cepeškrāsns zemākajā
daļā.

Noskaties
PlusSteam video!
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Izvēlies PlusSteam
programmu, piespied
PlusSteam taustiņu un ļauj
krāsnij uzsilt aptuveni 5
minūtes.
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Kamēr cepšanas laikā
veidosies tvaiks, virs
PlusSteam pogas degs
indikators.

* Piemērojams noteiktiem modeļiem
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kādēļ cepeškrāsns vai plīts ar PlusSteam
funkciju perfekti iederēsies tavā virtuvē

