
BSK892330M Forno

Forno SteamPro, o forno mais avançado, com
todas as funções de vapor
Os fornos SteamPro contam com três níveis de
cozedura (vapor, calor e a combinação de ambos) e
cozedura em vácuo. Perfeitos para cozinhar qualquer
alimento, estes fornos conseguem sempre o melhor
resultado, impedindo que os alimentos percam o

Função de cozedura em vácuo, textura e sabor
únicos
Os chefs profissionais têm vindo a aderir à cozedura
em vácuo para obter resultados perfeitos e
consistentes. A função em vácuo "SousVide" traz a
tecnologia usada e a qualidade dos restaurantes para
a sua casa, permitindo-lhe criar pratos que excedem

Sonda térmica, controlo absoluto do ponto de
cozedura
Ao medir com precisão a temperatura do núcleo dos
alimentos, a Sonda Térmica permite-lhe saber quando
a sua carne mal passada, média, ou bem passada
está pronta. Para além de cozinhar peixes e legumes
exatamente ao seu gosto. Quando se alcança a

Mais benefícios:
O sensor de humidade usa automaticamente a quantidade certa de vapor
para resultados perfeitos

•

Um comando rotativo intuitivo que responde imediatamente ao seu toque,
para controlo total e instantâneo sobre os seus cozinhados

•

O sistema de fecho de porta Soft Closing assegura o fecho da porta suave e
silencioso

•

Características:

Encastrável•
Programas automáticos com vapor
total ou parcial

•

Eficiência energética:•
Tipos de aquecimento: Ventilador +
evaporador, Ventilador, Grelhador ,
Grelhador (40) + inferior, Grelhador +
inferior, Grelhador ventilado
(alternado), Res. Circ. + Inferior,
Grelhador inferior ventilado, Grelhador
ventilado, Vapor (30) + Res. Circ. (70)
+ Ventilador, Vapor + inferior +
ventilado, Vapor + evaporador +
ventilado (húmido), Vapor + ventilado,
Vapor + ventilado (alter) (húmid), Vapor
+ grelhador inferior ventilado (alta
humidade) , Vapor + grelhador inferior
ventilado (baixa humidade) , Vapor +
grelhador inferior ventilado (humidade
média)

•

Inox com tratamento anti-dedadas•
 3 níveis de cozedura•
Aquecimento rápido automático•
Programas automáticos com sonda
térmica

•

Proposta de temperatura•
Memórias•
Programas automáticos por peso•
Regulação electrónica da temperatura•
Desconexão automática de segurança•
Indicador de calor residual•
Touch Control•
Display multifunções•
Funções electrónicas•
Iluminação interior de halogéneo•
Iluminação automática com abertura da
porta

•

Especificações técnicas:

Tipo de produto : Forno elétrico integrável•
Tipo de controlo : Comando tátil•
Temperaturas : 30°C - 230°C•
Limpeza : Vapor•
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm : 590x560x550•
Classe energética : A++•
Número de tabuleiros : 1 tabuleiro para bolos esmaltado, 1
tabuleiro de recolha de gordura esmaltado cinza, 1 conjunto de
tabuleiros: perfurado + não perfurado

•

Tipo de cavidade do forno superior : Grande•
Marca : AEG•
Modelo : BSK892330M•
Número de grelhas : 1 grelha INOX•
Altura, mm : 594•
Largura, mm : 595•
Profundidade, mm : 567•
Acessórios : Calhas TR2LFSTV, Teste (com tira) de dureza da
água

•

Altura encastre, mm : 590•
Largura encastre, mm : 560•
Profundidade encastre, mm : 550•
Altura interna - Forno superior : 0•
Largura interna : 0•
Profundidade interna : 0•
Potência grelhador, w : 2300•
Potência máxima, w : 3500•
Frequência, Hz : 50•
Voltagem, V : 230•
Nível de ruido dB(A) : 53•
International colour (Icon) : Stainless steel with antifingerprint•
Cor : INOX Antidedadas•
Cor : Inox Anti dedadas•
Product Partner Code : K - Customer Specific KRT•

Descrição do produto:

Forno com Vapor
SteamPro com
Comando Mastery, 24
funções de aquecimento
(4 a Vapor), Depósito de
Água Amovível, Sensor
de humidade, Cozedura
a vácuo, Cozedura
Assistida, Sonda
Térmica, Display TFT,
Fecho Suave da Porta,
Calhas telescópicas de
2 níveis, INOX Anti
dedadas, Classe A++
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