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Jemné dovretie dvierok sa volá SoftMotion 

Aj vy ste zvyknutí rýchlo pribuchnúť dvierka rúry, aby neuniklo teplo?

Ak  áno,  tak  by  vám  určite  nemala  uniknúť  vychytávka  rúr  AEG  pod  označením 
SoftMotionTM. O kontrolované dovieranie dvierok rúry sa postará senzor. Keď sa dvierka 
dostanú  do  určitej  polohy,  senzor  automaticky  zabezpečí  ich  plynulé  a tiché  dovretie 
posledných pár centimetrov.

SoftMotionTM si môžete vyskúšať naživo v zabudovateľnej parnej rúre AEG BS7304401M 
z  radu  AEG Neue  Kollektion.  Rúru  so  zväčšeným vnútorným objemom až  74  litrov, 
ovláda elektronický, dotykový LCD displej. Kulinárskych nadšencov poteší databáza 100 
receptov  a  15  rôznych  automatických  programov  na  prípravu  pokrmov  v pare, 
v kombinácii s teplovzdušným ohrevom.

Technické parametre a vlastnosti AEG BS7304401M: nerezový povrch s úpravou proti 
odtlačkom prstov, mechanický zámok dverí, štvorsklo dvierok, detská poistka, ukazovateľ 
zvyškového tepla, automatické vypnutie, funkcie Rýchly ohrev, Pečenie pri nízkej teplote, 
Minútka, teplotná sonda, vnútorný objem 74 l, celkový el. príkon: 3,5 kW; príslušenstvo:  
1x pochrómovaný rošt,  1x špeciálna sada plechov na pečenie v pare,  1x smaltovaný 
plech, 2x nerezový rošty

Model AEG BS7304401M môže byť váš za 1 389 eur.

Viac informácii získate na www.aeg-electrolux.sk

Spoločnosť Electrolux je popredným výrobcom domácich spotrebičov a spotrebičov pre profesionálne využitie.  
Ročne predáva viac ako 40 miliónov výrobkov zákazníkom vo viac ako 150 krajinách. Spoločnosť sa zameriava  
na inovácie, ktoré sú navrhnuté na základe dôkladného poznania potrieb zákazníkov, od bežných spotrebiteľov  
po profesionálov.  Sortiment  výrobkov Electrolux zahŕňa chladničky,  umývačky riadu,  práčky,  sporáky,  malé  
domáce spotrebiče a vysávače predávané pod renomovanými značkami  Electrolux, AEG a Zanussi. V roku  
2010 dosiahla skupina Electrolux objem predaja vo výške približne 11 miliárd EUR a zamestnávala 52 000  
zamestnancov.  Viac  informácií  o  skupine  Electrolux  nájdete  na  www.electrolux.sk alebo  v tlačovom centre 
http://newsroom.electrolux.com/sk.
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