KMK861000M Kalusteuuni
Täydellinen maku, puolet nopeammin
Mehukas kanapaisti, kermainen perunalaatikko,
täyteläinen nautapata - kaikki ateriat puolet
nopeammin perinteiseen uuniin verrattuna.
CombiQuick on nopeampi tapa valmistaa
poikkeuksellisia makuelämyksiä. Se yhdistää

Täydellisen tasainen lopputulos
Tämän uunin kohdalla tehokas energiankäyttö
tarkoittaa myös tehokasta ruoanvalmistusta. Sen uusi
SurroundCook-kiertoilmajärjestelmä varmistaa
kuuman ilman kiertämisen tasaisesti koko uunitilassa.
Tuloksena on uunin nopeampi kuumeneminen.

Säästää tilaa toiminnallisuudesta tinkimättä
Tällä Compact-sarjan yhdistelmämikroaaltouunilla voit
onnistuneesti kypsentää, grillata, lämmittää tai
sulattaa minkä tahansa ruokalajin yhtä laadukkaasti
kuin suuremmassakin mallissa. Voit näin hyödyntää
ruoanlaittotilan parhaiten ja valmistaa erilaisia ruokia

Muita keskeisiä ominaisuuksia:
• Tehokas tapa grillata, paahtaa ja ruskistaa
• Hienovaraisimpaankin kosketukseen reagoiva intuitiivinen ohjauspyörä antaa
sinun hallita ruoanlaittoprosessiasi aivan uudella tavalla
• Kosketusturvallinen luukku säilyttää luukun ulkopinnan viileänä.

Muut ominaisuudet:

Tekniset tiedot:

Tuotekuvaus:

• Compact-kalusteuuni
•Uunin ja mikroaaltouunin yhdistelmä
•Mikroaaltoteho: 1000 W
•Elektroniset toiminnot: Merkkiääni,
Hälytysajastin
•Hipaisukytkimet
•Automaattinen sisävalo
•Kiiltävä emali, helppo pitää puhtaana
•Kiertoilmatuuletin pysähtyy luukun
avautuessa
•Viilennystuuletin
•Ruostumattomassa teräksessä
sormenjälkiä estävä pinnoite

• Väri : Teräs
•ColorEnglish : Stainless steel with antifingerprint
•Tuoteryhmä : Kalusteuuni
•Asennus/sijoitus : Kalusteisiin sijoitettava
•Kypsennystavat : Mikroaalto/monitoimiuuni
•Uunin vastukset : Alälämpö (alavastus), Tuuletin+valo, Grilli
(grillivastus), Pikakuumennus (grilli + alavastus), Grilli + ala +
tuuletin, Grilli + tuuletin, Mikroaalto, Rengas + ala + tuuletin,
Rengas+tuuletin, Ylälämpö (ylävastus), Ylä+ala
•Uunitoiminnot : Lämpimänäpito, Haudutus-toiminto, Mikroaalto,
Pizza-toiminto, Lautasten lämmitys, Säilöntä, Kiertoilma,
Gratinointi, Alalämpö, Leipä, Ruskistus(Gratinointi), Ylä/alalämpö,
Sulatus, Taikinan nostatus, Kuivaus, Eko-gratinointi, Maksigrilli,
Pakasteet, Grillaus
•Uunipellit : 1 emaloitu leivinpelti, 1 syvä emaloitu uunipannu
•Uuniritilä : 1 kromattu ritilä
•Kannatintasot kpl : 4
•Peltien kannattimet : Teräslankakannattimet
•Suurin mikroaaltoteho (W) : 1000
•Liitäntäteho (W) : 3000
•Grillin teho max (W) : 1900
•Alalämpö teho (W) : 1000
•Grillivastuksen teho (W) : 1900
•Kiertoilmavastuksen teho (W) : 1650
•Uunin valo : 1 kpl, Katossa
•Uunin sisäpinta : Kovapintainen emali
•Uunilampun teho (W) : 25
•Energiatehokkuusluokka : No
•Energiankulutus normaalikäytössä (kWh) : 0
•Energiankulutus kiertoilmalla (kWh) : 0
•Uunin lämpötila-alue : 30°C - 230°C
•Äänitaso (dB(A) 1 re pW) : 52
•Uuninluukun materiaali : 4-kertainen lasi
•Luukun lämpötila (°C huonelämpöt. EN30/60335-1) : 30
•Uunitilan nettotilavuus (ltr) : 43
•Pellin paistopinta-ala (cm²) : 1424
•Tarvittava sulake (A) : 16

Uunin nettotilavuus: 43 l,
Uunin ohjaus: Shuttle
with Touch,
Lämpöasteikko: 30°C 230°C. Asennusmitat
(KxLxS)(mm): 450 x 560
x 550. Väri: Teräs,
sormenjälkiä estävä
pinnoite
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