EKP800V Kalusteuuni
Huippuluokan puhtautta ilman hankaamista
Pyrolyysiuunilla saavutat täydellisen puhtauden
helposti ja kätevästi. Pyrolyysitoiminnolla lika palaa
tuhkaksi, joka voidaan pyyhkiä helposti pois kostealla
liinalla. Uuni jopa muistuttaa sinua puhdistustarpeesta.

Laajenna ruoanlaittomaailmaasi
Laajenna ruoanlaittomaailmaasi tällä kosketusohjatulla valikkonäytöllä. Sen
kautta käytät uunin avustustoimintoja ja 90 esiohjelmoitua uuniohjelmaa. Voit
lisäksi tallentaa jopa 20 omaa suosikkiohjelmaasi.

Tarkka näkymä ruoan sisälle
Paistolämpömittari tarjoaa tarkan näkymän ruoan
sisälle, jotta voit tarkistaa ruoan kypsyysasteen. Se
myös sammuttaa uunin automaattisesti, kun ruoka on
valmista.

Muita keskeisiä ominaisuuksia:
• XL-kokoinen tuuletin ja uudet optimoidut ilmakanavat tasaisten tuloksien
saavuttamiseksi
• Huoltovapaa hajusuodatin
• Luukku sulkeutuu aina hellävaraisesti Soft Close -vaimennusjousituksen
ansiosta
Muut ominaisuudet:

Tekniset tiedot:

Tuotekuvaus:

• Kalusteuuni
•Monitoimiuuni kiertoilmavastuksella
•Elektroniset toiminnot: Loppumisajan
asetus, Pikakuumennus valittavissa,
Suosikkiohjelma, Paistolämpömittari,
Hälytysajastin, Uunin sisävalon on/off
valinta, Ajastettu pyrolyysi-toiminto,
Pyrolyysi-toiminnon muistutus, Aika,
Ajan lisääminen, Kellonaika, Nouseva
ja laskeva laskenta, Huoltokoodit,
Turvaohjelma, Kellonajan poiskytkentä
off-tilassa, Kypsennyslämpötilan
ehdotus, Todellisen lämpötilan näyttö,
Jälkilämmön ilmaisin, Jälkilämmön
hyötykäyttö, Kulunut paistoaika,
Paistolämpömittari virrankatkaisulla,
Paistolämpömittari (ydinlämmön
näytöllä), Paistolämpömittari aikaarviolla, Toimintojen lukitus, Kuumenna
ja pidä lämpimänä, Lämpimänäpito 65
°C Haudutus + paistolämpömittari,
Tekstinäyttö eri kielillä, Kellon
muistivarmistus 1 viikko, 20
muistiohjelmaa, 3 pyrolyysi-ohjelmaa,
90 resepti/automaattiohjelmaa
(paino/paistolämpömittari), Merkkiääni,
Uunin automaattinen virrankatkaisu,
Tarkista tulos, Lapsilukitus, Ohjelman
mukaisen kypsennysajan näyttö,
Demo-toiminto, Luukun lukituksen
ilmaisin, Kypsennysaika, Elektroninen
lämpötilan säätö
•Resepti-toiminto

• Nimike : Erillisuuni
•Väri : Valkoinen
•Tuoteryhmä : Erillisuuni
•Asennus/sijoitus : Kalusteisiin sijoitettava
•Kypsennystavat : Monitoimiuuni
•Uunin vastukset : Alälämpö (alavastus), Grilli (grillivastus),
Pikakuumennus (grilli + alavastus), Grilli + ala (80 °C), Grilli + ala
+ tuuletin, Grilli + tuuletin, Rengas + ala + tuuletin,
Rengas+tuuletin, Rengas + tuuletin (30°C kiinteä), Rengas +
tuuletin (kostea), Rengas + tuuletin (matalalämpö)
•Uunipellit : 1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu, 1
Patissoire-ammattilaispelti (rei'itetty)
•Uuniritilä : 1 kromattu ritilä
•Kannatintasot kpl : 5
•Peltien kannattimet : Kromatut, PerfectEntryteräslankakannattimet
•Suurin mikroaaltoteho (W) : 0
•Liitäntäteho (W) : 3680
•Grillin teho max (W) : 2300
•Alalämpö teho (W) : 1000
•Ylälämpö teho (W) : 0
•Grillivastuksen teho (W) : 2300
•Kiertoilmavastuksen teho (W) : 2400
•Uunin valo : 2 kpl, Sivulla halogen, Katossa halogen
•Uunin sisäpinta : Emali / Pyrolyyttinen puhdistus
•Uunilampun teho (W) : 65
•Energiatehokkuusluokka : A+
•Energiankulutus normaalikäytössä (kWh) : 1.09
•Energiankulutus kiertoilmalla (kWh) : 0.69
•Uunin lämpötila-alue : 30°C - 300°C
•Äänitaso (dB(A) 1 re pW) : 48
•Uuninluukun materiaali : 1 horisontaalinen lista, 4-kertainen lasi,
Kypsennystaulukko symbolein, Paistotason ilmaisin
•Luukun lämpötila (°C huonelämpöt. EN30/60335-1) : 20
•Lisäominaisuudet/lisätoiminnot : Hajusuodatin, Erillinen virtakytkin
•Uunitilan nettotilavuus (ltr) : 71
•Pellin paistopinta-ala (cm²) : 1424

UltraFanPlus,
Monitoimiuuni,
Kiertoilmatoiminto
rengasvastuksella,
Automaattisia
kypsennysohjelmia,
Reseptiohjelmia,
Hälytysajastin,
Paistolämpömittari
virrankatkaisulla ja aikaarviolla, Elektroninen
lämpötilan ohjaus,
Pyrolyysipuhdistus,
Uunin elektroninen
lukitus, Energialuokka
A+, Väri: valkoinen.
Saatavilla
keittiökalustekaupan
yhteydessä.
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