KME761000M 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
• Suuren ja intuitiivisen LCD-näytön avulla saavutat aina loistavia tuloksia uunin
reseptitoimintoa käyttäen.
• Kosketusturvallinen luukku säilyttää luukun ulkopinnan viileänä.

Muut ominaisuudet:

Tekniset tiedot:

Tuotekuvaus:

• Compact-kalusteuuni
•Uunin ja mikroaaltouunin yhdistelmä
•Mikroaaltoteho: 1000 W
•Elektroniset toiminnot: Kypsennysaika,
Toimintojen lukitus, 90
resepti/automaattiohjelmaa (paino),
Kuumenna ja pidä lämpimänä,
Elektroninen lämpötilan säätö,
Mikroaaltotoiminnon pikavalinta,
Suosikkiohjelma, Ajan lisääminen,
Kellonaika, Merkkiääni, Uunin
automaattinen virrankatkaisu,
Lapsilukitus, Ohjelman mukaisen
kypsennysajan näyttö, Uunin sisävalon
on/off valinta, Todellisen lämpötilan
näyttö, Jälkilämmön ilmaisin,
Jälkilämmön hyötykäyttö, Kulunut
paistoaika, Kuluneen ajan nollaus,
Huoltokoodit, Turvaohjelma, Kellonajan
poiskytkentä off-tilassa,
Kypsennyslämpötilan ehdotus,
Tekstinäyttö eri kielillä, Lämpimänäpito
65 °C Haudutus + paistolämpömittari,
Hälytysajastin, Pikakuumennus
valittavissa, Demo-toiminto,
Loppumisajan asetus
•Resepti-toiminto
•Automaattiset painoon perustuvat
ohjelmat
•Elektroninen lämpötilan säätö
•Ehdottaa kypsennyslämpötilaa
•Valmista ja pidä lämpimänä -toiminto
•Turvaohjelma
•Hipaisukytkimet

• Väri : Teräs
•ColorEnglish : Stainless steel with antifingerprint
•Tuoteryhmä : Kalusteuuni
•Asennus/sijoitus : Kalusteisiin sijoitettava
•Kypsennystavat : Mikroaalto/monitoimiuuni
•Uunin vastukset : Alälämpö (alavastus), Tuuletin+valo, Grilli +
tuuletin, Grilli + ylä, Valo, Mikroaalto, Rengas + ala + tuuletin,
Rengas+tuuletin, Ylälämpö (ylävastus), Ylä+ala
•Uunitoiminnot : Alalämpö, Ylä/alalämpö, Sulatus, Maksigrilli,
Grillaus, Valo, Mikroaalto, Pizza-toiminto, Kiertoilma, Gratinointi
•Uunipellit : 1 emaloitu leivinpelti, 1 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 halogen
•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, U-muoto
•Luukun lämpötila (°C huonelämpöt. EN30/60335-1) : 30
•Lisäominaisuudet/lisätoiminnot : Toimintojen lukitus
•Uunitilan nettotilavuus (ltr) : 43
•Pellin paistopinta-ala (cm²) : 1630
•Tarvittava sulake (A) : 16
•Jännite (V) : 220-240
•Pistokkeen tyyppi : Suojamaadoitettu
•Virtajohdon pituus (m) : 1,5

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