EVY7800ZOZ Kalusteuuni
Kompakti uunin ja mikron yhdistelmä
Tässä pienessä ja kätevässä uunissa on sekä
monitoimiuunin että mikroaaltouunin toiminnot.

Automaattiohjelmat innostavat kokeilemaan uutta
Tässä uunissa on 100 resepti-/automaattiohjelmaa,
joita voit selata helposti teksi- ja kuvakevalikossa. Voit
lisäksi tallentaa muistiin jopa 20 suosikkiohjelmaasi.

Tasainen paistotulos
Monitoimiuunilla saavutat aina loistavat lopputulokset.
Koska lämpö jakautuu uunissa tasaisesti, myös
paistotulos on tasainen.

Muita keskeisiä ominaisuuksia:
• Valmista ruokaa nopeammin ja taloudellisemmin kiertoilmatoiminnolla
• Helppo pitää puhtaana

Muut ominaisuudet:

Tekniset tiedot:

Tuotekuvaus:

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

• Väri : Musta
•Tuoteryhmä : Erillisuuni
•Asennus/sijoitus : Kalusteisiin sijoitettava
•Kypsennystavat : Mikroaalto/monitoimiuuni
•Uunin vastukset : Alälämpö (alavastus), Tuuletin+valo,
Pikakuumennus (grilli + alavastus), Grilli + ala + tuuletin, Grilli +
tuuletin, Grilli + ylä, Mikroaalto, Rengas + ala + tuuletin,
Rengas+tuuletin, Ylälämpö (ylävastus), Ylä+ala
•Uunipellit : 1 emaloitu leivinpelti
•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 : A
•Energiankulutus normaalikäytössä (kWh) : 0
•Energiankulutus kiertoilmalla (kWh) : 0
•Uunin lämpötila-alue : 30°C - 230°C
•Äänitaso (dB(A) 1 re pW) : 53
•Uuninluukun materiaali : 4-kertainen lasi, Kypsennystaulukko
symbolein, Paistotason ilmaisin
•Luukun lämpötila (°C huonelämpöt. EN30/60335-1) : 30
•Lisäominaisuudet/lisätoiminnot : Toimintojen lukitus
•Uunitilan nettotilavuus (ltr) : 43
•Pellin paistopinta-ala (cm²) : 1424
•Tarvittava sulake (A) : 16
•Jännite (V) : 220-240
•Pistokkeen tyyppi : Suojamaadoitettu
•Virtajohdon pituus (m) : 1,5
•Nettopaino (kg) : 39.1

Compact-malli,
Monitoimiuuni+mikro,
Kiertoilmatoiminto
rengasvastuksella,
Automaattisia
kypsennysohjelmia,
Reseptiohjelmia,
Ajastusautomatiikka,
Elektroninen lämpötilan
ohjaus, Kovapintainen
sileä emali, Lapsilukitus,
Väri: musta
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