EKP840X Kalusteuuni
Huippuluokan maut vaivatta
Yhdistämällä höyrykypsennyksen kiertoilmatoimintoon
voit ilahduttaa vieraitasi maistuvilla ruokalajeilla, jotka
ovat sisältä mehukkaita ja päältä rapeita.

Käytä tila tehokkaasti hyväksi - kaikki ruoat
kypsyvät tasaisesti
UltraFanPlus-lämmitysjärjestelmän XL-kokoisen
tuulettimen ja ilmaa ohjaavan muotoilun ansiosta
ruoka kypsyy tasaisesti asetitpa ruoan minne tahansa
uunikammion sisällä.

Valmista suuria ruokamääriä yhdellä kertaa
Tämä uuni tarjoaa uskomatonta joustavuutta, jotta voit
valmistaa suurempiakin ruokamääriä yhdellä kertaa.
Se tarjoaa XXL-sisätilan, markkinoiden suurimman
leivinpellin ja jopa yhdeksän kannatintasoa.

Muita keskeisiä ominaisuuksia:
• Paistolämpömittari automaattisella sammutuksella helppoa ruoanlaittoa varten
• Pyrolyysiuuni puhdistuu vaivattomasti
• Peltien käsittely on helppoa ja turvallista nerokkaasti suunniteltujen
pellinkannattimien ansiosta
Muut ominaisuudet:

Tekniset tiedot:

Tuotekuvaus:

• Kalusteuuni
•Monitoimiuuni höyrytoiminnolla

• Väri : Ruostumaton teräs sormenjälkiä estävällä pinnoitteella
•Tuoteryhmä : Erillisuuni
•Asennus/sijoitus : Kalusteisiin sijoitettava
•Kypsennystavat : Höyryuuni
•Uunin vastukset : Alälämpö (alavastus), Tuuletin+grilli,
Tuuletin+grilli+ala, Rengas+tuuletin, Tuuletin+rengas(haudutus),
Tuuletin+rengas+ala, Tuuletin+rengas+höyry, Grilli (grillivastus),
Pikakuumennus (grilli + alavastus), Valo, Rengas + ala
•Uunipellit : 1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu, 1
Patissoire-ammattilaispelti (rei'itetty)
•Uuniritilä : 1 kromattu ritilä
•Kannatintasot kpl : 5
•Peltien kannattimet : PerfectEntry-teräslankakannattimet
•Liitäntäteho (W) : 3380
•Grillin teho max (W) : 2700
•Alalämpö teho (W) : 1000
•Grillivastuksen teho (W) : 1700
•Kiertoilmavastuksen teho (W) : 2400
•Uunin valo : 1 kpl, Takana halogen
•Uunin sisäpinta : Emali / Pyrolyyttinen puhdistus
•Uunilampun teho (W) : 40
•Energiatehokkuusluokka : A+
•Energiankulutus normaalikäytössä (kWh) : 0.93
•Energiankulutus kiertoilmalla (kWh) : 0.69
•Uunin lämpötila-alue : 30°C - 300°C
•Äänitaso (dB(A) 1 re pW) : 44
•Uuninluukun materiaali : 1 horisontaalinen lista, 4-kertainen lasi
•Luukun lämpötila (°C huonelämpöt. EN30/60335-1) : 15
•Uunitilan nettotilavuus (ltr) : 72
•Pellin paistopinta-ala (cm²) : 1424
•Tarvittava sulake (A) : 16
•Jännite (V) : 220-240
•Pistokkeen tyyppi : Suojamaadoitettu
•Virtajohdon pituus (m) : 1,6
•Nettopaino (kg) : 38,3
•Korkeus (mm) : 589
•Leveys (mm) : 594

CombiSteam Pyro höyryuuni, InfiSpace,
UltraFanPlus,
Monitoimiuuni,
Kiertoilmatoiminto
rengasvastuksella,
Pyrolyysipuhdistus,
Resepti/automaattiohjelmia,
Ajastusautomatiikka,
Paistolämpömittari
virrankatkaisulla ja aikaarviolla, Elektroninen
lämpötilan ohjaus,
Energialuokka A-20%,
Väri: teräs. Saatavilla
keittiökalustekaupan
yhteydessä.
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