Daugiafunkcės orkaitės ir viryklės
su PlusSteam funkcija
Naudodami daugiafunkces orkaites ir virykles su
papildoma kepimo garuose funkcija (PlusSteam),
kepinius ir desertus pagal
savo pamėgtus receptus
pagaminsite greičiau
ir paprasčiau.

Iškilę ir pūrus gaminiai

Traškesnė plutelė

Garai per pirmąsias 10–15
minučių sukuria drėgną terpę,
tešla iškyla ir patiekalas
išlieka minkštas.

Likusį laiką patiekalas kepamas
įprastai, naudojant karštą orą.
Tokiu būdu patiekalas
iškeps tobulai, bus
reikiamos spalvos
ir su plutele.
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PlusSteam – šiek tiek garų neįtikėtinam rezultatui
Orkaitės ir viryklės su PlusSteam atlieka visas įprastas orkaičių ir viryklių funkcijas,
tačiau jos turi dar vieną pranašumą – kepimą garais.
Tai pagerina naminių kepinių ir desertų kokybę.
Tolygus kepimas
Dėl XL dydžio ventiliatoriaus karštis orkaitės viduje pasiskirsto tolygiai, o visi
patiekalai iškepa taip, kaip pageidaujate. Be to, galite tuo pačiu metu kepti kelis
patiekalus (trijuose lygiuose integruotose orkaitėse ir dviejuose lygiuose viryklėse).
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Daugiau vietos
Kepimo skardos orkaitėse yra 20 % didesnės už įprastas tradicines skardas.
Skardas lengva įdėti ir išimti
Dėl patogių teleskopinių bėgelių* skardas įdėti ir išimti galima lengvai ir saugiai, todėl
greitai patikrinsite, ar patiekalas jau iškepęs. Teleskopiniai bėgeliai yra itin praktiški –
juos įmontuoti galite bet kuriame lygyje.
Vaisių ir daržovių konservavimas žiemai
Karštas oras leidžia patogiai sterilizuoti stiklainius, pašalinti vandenį ir sunaikinti
mikroorganizmus, garai padeda idealiai dangteliais užsandarinti stiklainius su
atsargomis žiemai.
Įvairių sezoninių vaisių ir daržovių džiovinimas
Papildoma džiovinimo funkcija leis apdoroti vaisius ir daržoves bei išsaugoti jų
maistinę vertę ir skonį. Džiovinama žemoje temperatūroje (ne aukštesnėje nei 70 °C).
Lengvas valymas
Katalitinis sienelių paviršius* leidžia itin lengvai išvalyti orkaitę: nustatykite 220 °C
temperatūrą ir pasirinkite tinkamą laiką.
Platus pasirinkimas
Viryklių seriją su PlusSteam funkcija sudaro įvairūs balto ar nerūdijančio plieno dizaino
modeliai su dujiniais, keraminiais ar indukciniais paviršiais.
Siūlomas ir platus papildomų priedų asortimentas.

Kaip kepti
Kepimas
naudojant
PlusSteam
funkciją.
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Įpilkite 100 ml vandens į
įdubą apatinėje orkaitės
dalyje.

Žiūrėkite vaizdo įrašą
apie PlusSteam
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Pasirinkite programą
Kepimas karštu oru /
PlusSteam. Spauskite
mygtuką PlusSteam ir leiskite
orkaitei 5 minutes įkaisti.
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Kepimo metu šviečia
mygtuko indikatorius ir
pirmąsias 10-15 minučių
formuojasi garai.

* Tam tikruose modeliuose.
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kodėl orkaitė arba viryklė su PlusSteam funkcija
yra tobulas jūsų partneris virtuvėje

