EOP600W Inbyggnadsugn
Professionella renhetsnivåer, utan skrubbande
Med den pyrolytiska självrengörande ugnen kan du nå
professionella renhetsnivåer med ett knapptryck. Den
förvandlar resterna till aska som kan torkas bort med
en fuktad trasa.

Se vad din maträtt har för temperatur
Matlagningstermometern ger dig en virtuell vy av
matens insida så att du kan kontrollera hur den
tillagas. Den stänger dessutom av ugnen när du
uppnått önskat temperatur

Okomplicerad kontroll - med intryckbara vred och
val av start- och sluttid
Så middagen är alltid klar när du vill, den här
kontrollpanelen med LED-display gör att du kan välja
tillagningens sluttid och längd. Den har intryckbara
vred och tryckknappar för åtkomst till alla inställningar.

Fler produktfördelar :
• Stor fläkt för att alltid få ett jämnt resultat
• VelvetClosing ®-funktionen stänger luckan mjukt
• Värmereflekterande flerglaslucka - kan vidröras utan risk

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Ugn för inbyggnad i kökssnickerierna
•Multifunktionell ugn med varmluft
•Matlagningstermometer
•Pyrolytisk självrengöring
•VelvetClosing® - mjukstängande lucka
•Elektronisk temperaturinställning
•Ugnsfunktioner: Undervärme,
Upptining, Grill, Maxgrill,
Varmluftsgratinering, Lampa, Varmluft,
Varmluft, Över/undervärme
•Automatiska temperaturförslag
•Rengöringspåminnelse
•Barnsäker
•Restvärmevisning
•Intryckbara vred
•Halogenlampa
•Tillagningsanvisningar på ugnsluckans
insida
•Ugnsglas som är lätta att rengöra
•Kylfläkt

• Produktmått H x B x D, mm : 594x594x567
•Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 590x560x550
•Sladdlängd, (ca) m : 1.5
•Säkring, A : 16
•Max anslutningseffekt, W : 3500
•Elkontakt : Stickkontakt
•Spänning, V : 220-240
•Energiklass : A
•Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 0.99
•Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.88
•Nettovolym, liter : 71
•Ugnsstorlek : Stor
•Ugnsemalj : Pyrolysrengöring
•Temperaturspann : 30°C - 300°C
•Färg : Vit
•Färg på display : Bärnsten
•Matlagningstermometer : Ja
•Ugnsstegar : Krom, Löstagbara med Perfect Entry
•Bakplåt : 1 Emaljplåt, 1 Långpanna i emalj, 1 Proffsplåt
•Grillgaller : 1 Krom
•Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424
•Luckspärr : Elektroniskt lucklås, Pyrolyslås
•Maxtemperatur på lucka. K-värde : 20
•Nettovikt, kg : 39
•Färg : Vit
•Produktnummer (PNC) : 944 184 688
•EAN-kod : 7332543443048
•Product Partner Code : ER Open

Pyrolysugn för enkel och
smidig rengöring. Full
kontroll på matlagningen
med
matlagningstermometer.
4-glaslucka och kylfläkt
ger sval och barnsäker
ugnslucka.
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