BCK452210W Inbyggnadsugn
ANVÄND ÅNGA FÖR EN KRISPIG YTA
Utöver alla vanliga ugnsfunktioner har denna
SteamBake-ugn en PlusSteam-knapp som du
använder för att tillföra ånga i början av
bakningsprocessen. Ångan håller degen fuktig på ytan
så att du får den rätta gyllenbruna färgen och en

Perfekt resultat med matlagningstermometern
Matlagningstermometern i ugnen mäter
innertemperaturen på din mat under själva
tillagningen. På så vis får man perfekt resultat varje
gång.

Skinande ren fläktkåpa tack vare smidig teknologi
Att få ugnen skinande ren tar normalt mycket tid och
möda, men tack vare en fläktkåpa med katalytisk yta
som aktiveras när den värms upp till 220 °C
absorberas fett och matrester, så att den förr så
besvärliga rengöringen runt kåpan nu är rena

Fler produktfördelar :
• Tack vare Soft Closing-tekniken stängs luckan mjukt och tyst
• Ger dig full kontroll över matlagning
• Med det smarta konvektionssystemet med varmluft cirkulerar varmluften jämnt
i hela ugnsutrymmet och gör att matlagningen går snabbare och är mer
Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Ugn för inbyggnad i kökssnickerierna
•Multifunktionell ugn med varmluft
•Matlagningstermometer
•Ugnsfunktioner: Upptining, Maxgrill,
Grill + top + fan, Lampa, Varmluft,
Varmluft, Ring + fan + evaporator,
Över/undervärme
•Intryckbara vred
•Halogenlampa
•Tillagningsanvisningar på ugnsluckans
insida
•Katalysemalj
•Ugnsglas som är lätta att rengöra
•Fällbart takelement för smidigare
rengöring
•Kylfläkt

• Produktmått H x B x D, mm : 594x595x567
•Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 590x560x550
•Sladdlängd, (ca) m : 1.5
•Säkring, A : 16
•Max anslutningseffekt, W : 3500
•Elkontakt : Stickkontakt
•Spänning, V : 230
•Energiklass : A
•Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 0.99
•Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.88
•Nettovolym, liter : 71
•Ugnsstorlek : Stor
•Ugnsemalj : Katalys
•Temperaturspann : 50°C - 275°C
•Färg : Vit
•Färg på display : Vit
•Matlagningstermometer : Ja
•Ugnsstegar : Krom, Löstagbara med Perfect Entry
•Plåtar : 1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå emalj
•Grillgaller : 1 Krom
•Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424
•Luckspärr : Mekaniskt lucklås
•Maxtemperatur på lucka. K-värde : 30
•Nettovikt, kg : 35
•Produktnummer (PNC) : 944 187 855
•EAN-kod : 7332543504305
•Färg : Vit
•Invändig färg : White
•Product Partner Code : K - Customer Specific KRT

Produktbeskrivning :
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