OOP600NX Høyskapovn
Få en smak lik den som tilberedes i restauranter,
men uten det harde arbeidet til kokken
Ved å kombinere dampkoking med varmluftsfunksjon
kan du glede middagsgjestene dine med sunne og
smakfulle retter som er saftige på innsiden, under en
herlig skorpe.

Total renhet, men uten å skrubbe
Med den pyrolytiske, selvrensende ovnen får du
ovnen helt ren - og uten skrubbing. Når den
funksjonen aktiveres, omgjøres rester til luktfri aske.

Få varsel med én gang maten er klar
Dette steketermometeret tilsvarer nesten å kunne se
inn i maten for å se hvordan den blir tilberedt. I tillegg
sier det fra når maten er ferdig.

Produktfordeler:
• XL-vifte for jevne resultater hele veien
• Betjeningspanel med LED-display, roterbare brytere og valg av start-, ferdigog steketid

Produktegenskaper:

Spesifikasjoner:

Produktbeskrivelse:

• Kombidamp-ovn med 1 dampnivå
(25%)
•Display med timer, tidtaker og startstop-automatikk
•Utrekkbare brytere
•2 pyrolyseprogrammer
•Påminnelse om pyrolyse-rengjøring
•Viften stopper når døren åpnes
•Ovnslys som automatisk slås på når
man åpner døren
•Rask oppvarmingsfunksjon
•Elektronisk temperaturregulering
•Automatisk temperaturforslag
•Restvarmeindikator
•Steketermometer med Auto Avfunksjon
•Easy Entry ovnsstiger
•Rustfritt stål med anti-fingeravtrykk
•Kjølevifte
•Enkel rengjøring av ovnsdøren
•Funksjonssperre
•Dørlås

• Innvendig materiale : Grå emalje
•Emaljetype : Pyrolyse
•Dørfarge : AFP stål
•Farge : Stainless steel with antifingerprint
•Energiklasse : A+
•Volum i liter, stekeovn : 72
•Largest surface area cmý - Top Oven : 1424
•Energiforbruk med over/undervarme kWh : 0.93
•Energiforbruk med varmluft : 0.69
•Innbyggingsmål HxBxD (mm) : 594x594x568
•Utvendige mål HxBxD (mm) : 600x560x550
•Temperaturområde : 30°C - 300°C
•Grill element power - Top Oven : 2300
•SE_Oven_Timercolor : White
•Lengde på kabel (m) : 1.6
•Total tilkoblingseffekt : 3480
•Volt : 220-240
•Product Partner Code : ER Partn

Stor fleksibel ovn med
"alle" ovnsfunksjoner,
inkl. PlusSteam-funksjon
som er perfekt når du
skal bake. Med
pyrolytisk rengjøring blir
rengjøringen av ovnen
lett som en lek matrester og smuss blir
til aske som enkelt kan
tørkes vekk.
Steketermometeret
hjelper deg med å
oppnå perfekte
resultater hver gang.
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