
1) Ajándék FlexiClip sínrendszer a sütő mellé csomagolt kupon Miele webshopban történő beváltásakor. (www.miele.hu)
* Javasolt áfás fogyasztói ár

Így tényleg öröm a sütés
H 2666 BP pirolitikus sütő ajándék FlexiClip kihúzható sínnel*

Pirolitikus sütő most

319 900,-Ft*

Kuponnal, amely beváltható 1 pár
FlexiClip-sütősínre1)



H 2666 BP

• Design 
PureLine; Szenzoros üveg panel; 7 szegmensű  

• ÜzemmóDok 
Barnító sütés; Grill; Hőlégkeverés plusz; Intenzív 
sütés; Felső-/Alsó sütés; Hőlégkeveréses grill;  
Alsó sütés; 

• kezelési kényelem
EasyControl vezérlés (kezelőgombokkal); Pontos 
idő kijelzés; Választható hőmérsékelt tartományok: 
50 - 250°C; Start-stop programozás; Sütési idő 
programozás; Stopper; Külön világítás funkció; 
Beállítások; 

• készÜlékajtó 
CleanGlass sütőajtó; 4 rétegű; Ajtókontakt 
kapcsoló 

• Belső tér/ Világítás
Sütőtér nagysága: 76 l; Sütési szintek száma: 5; 
Sütési szintek számozása; Zománc színe: antracit; 
Hőlégkeverő ventilátorok száma: 1; Halogén 
világítás

• tisztítási kényelem 
Pirolitikus öntisztítás; Gyorscsatlakozó oldalsó 
felfogó rácsokhoz; Lehajtható grill fütőszál

• Pirolitikus öntisztítás
3 tisztítási fokozat; Katalizátor fűtés nélkül (csak 
pirolizis alatt); Pirolizis alatti hátralévő idő kijelzés

• Biztonság
Készülékhűtés; Hideg frontfelület (pirolizis alatt is); 
Reteszelés; Biztonsági kikapcsolás; Hatékonyság 
és tartósság; Energiahatékonysági osztály: A+; 
Gyors felfűtés; Maradékhő felhasználás

• tartozékok 
Univerzális sütőtepsi; Kombinált sütőrács 
PerfectClean bevonattal; Oldalsó felfogó rácsok 
PerfectClean nélkül; FlexiClip teleszkóposan 
kihúzható sínrendszer PerfectClean nélkül - kupon 
beváltása után!

FlexiClip teleszkóposan kihúzható sínrendszer: Rugalmas és biztonságos: a FlexiClip 
sínrendszer segítségével a sütőtepsi, a rács valamint a Miele Gourmet sütőedény teljesen 
kihúzható a sütőtérből és minden pozícióban biztonságosan áll. Így a sültet vagy a süteményt 
locsol hatja, forgathatja vagy kiveheti anélkül, hogy hozzáérne a sütő forró belsejéhez. A Flexi-
Clip sín rugalmasan, a sütő bármely szintjére könnyedén elhelyezhető. H 2666 BP készülék 
vásárlása esetén egy pár FlexiClip teljesen kihúzható sínnel ajándé kozzuk meg. Ehhez a 
sütő mellé csomagolt kupont kell a Miele webshopban (www.miele.hu) beváltania.

Időbeállítási funkciók: A sütés kezdő és 
záró időpontja, időtartama, valamint a pontos 
idő egyszerűen beprogramozható.

CleanGlas sütőajtó: Az átlátszó ajtónak és 
az egyedülálló, innovatív belső tér megvilágí-
tásnak köszönhetően kiválóan ráláthatunk a 
sütőbe betett ételekre.

Hét különböző üzemmód: Hőlégkeverés  
plusz, Felső- és Alsó sütés, Grill nagy, 
Légkeveréses grill, Intenzív sütés, Alsó hő, 
Barnító sütés - mindegyik recepthez a meg-
felelő beállítás

Készülékhűtő rendszer és hideg frontfe-
lülettel: Maximális védelem, a készülék külső 
felülete és környezete hideg marad, nagyfokú 
biztonságot és védelmet nyújtva az égési sérü-
lések ellen.

Biztonsági funkciók: Ha megfeledkezne a be-
kapcsolt készülékről, a biztonsági kikapcsolás 
közbelép.

CleanSteel: Nem marad ujjlenyomat a ne-
mesacélon: a felület védőbevonatot kapott, 
így feleslegessé válik a külön tisztítás. 

Pirolízis: A pirolízis a beszennyeződött 
sütőtér magas hőmérséklet melletti automa-
tikus öntisztulását jelenti. Immár a múlté a 
hosszadalmas súrolás és az agresszív tisztító-
szerek használata. A pirolízises öntisztítás során 
az ételmaradékok hamuvá porlanak, és így 
maradéktalanul leválnak a sütőtér felületéről.

Miele Bemutatóterem, 1022 Budapest, Alsó Törökvész út. 2., tel: 880-6450, mail: info@miele.hu, www.miele.hu


