BCK452210M Kalusteuuni
Rapeampi lopputulos höyryn avulla
Tavallisten uunitoimintojen lisäksi tämä SteamBakeuuni hyödyntää höyryä kypsennyksen alussa.
Höyrykypsennys säilyttää taikinan pinnan kosteana
kullanruskean värin ja herkullisen rapean pinnan
saavuttamiseksi, kun samalla taikinan sisäosa pysyy

Täydelliset tulokset paistolämpömittarilla
Tämän uunin paistolämpömittarin avulla mittaat
sisälämpötilan ruoan keskeltä kypsymisen aikana.
Saavuta juuri haluamasi kypsyystaso, joka kerta.

Helposti puhtaana pidettävä tuulettimen suojus
Kiertoilmauunin puhallin on usein vaikea puhdistaa.
Tämän uunin takaseinällä on suojus, jonka
katalyyttinen pinta sitoo itseensä rasvaa ja likaa ja
hapettaa sen korkeassa lämpötilassa. Suojus pitää
puhaltimen puhtaana ja on itse helposti

Muita keskeisiä ominaisuuksia:
• Pehmeä ja hiljainen luukun sulkeutuminen vaimennusjousitetun SoftMotionluukun ansiosta.
• Täydelliseen paistoajan hallintaan
• Älykkään SurroundCook-kiertoilmajärjestelmän ansiosta kuuma ilma kiertää
tasaisesti koko uunitilassa, jolloin ruoat valmistuvat nopeammin ja
Muut ominaisuudet:

Tekniset tiedot:

Tuotekuvaus:

• Kalusteuuni
•Monitoimiuuni kiertoilmavastuksella
•Elektroniset toiminnot: Merkkiääni,
Kypsennysaika, Loppumisajan asetus,
Paistolämpömittari virrankatkaisulla,
Hälytysajastin, Aika
•Kypsennystaulukko luukun sisäpuolella
•Uunin katalyyttinen puhdistus
•Koko takaseinän kattava tuulettimen
suojus, jossa katalyysiemaloitu pinnoite
•Helposti puhdistettava luukku
•Easy Entry -pellinkannattimet
•Alastaittuva ylävastus helpottaa
puhdistamista
•Viilennystuuletin
•Lapsilukko luukussa
•Ruostumattomassa teräksessä
sormenjälkiä estävä pinnoite

• Väri : Teräs
•ColorEnglish : Stainless steel with antifingerprint
•Tuoteryhmä : Kalusteuuni
•Asennus/sijoitus : Kalusteisiin sijoitettava
•Kypsennystavat : Monitoimiuuni
•Uunin vastukset : Alälämpö (alavastus), Tuuletin+valo, Grilli + ylä,
Grilli + ylä + tuuletin, Valo, Rengas + ala + tuuletin,
Rengas+tuuletin, Rengas + tuuletin + höyrystin, Ylä+ala
•Uunitoiminnot : Alalämpö, Ylä/alalämpö, Sulatus, Grillaus, Valo,
Pizza-toiminto, Kiertoilma, Kiertoilma/PlusSteam, Gratinointi
•Uunipellit : 1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua leivinpeltiä
•Uuniritilä : 1 kromattu ritilä
•Kannatintasot kpl : 5
•Peltien kannattimet : Kromatut, PerfectEntryteräslankakannattimet
•Suurin mikroaaltoteho (W) : 0
•Liitäntäteho (W) : 3500
•Grillin teho max (W) : 2950
•Alalämpö teho (W) : 1000
•Ylälämpö teho (W) : 1050
•Grillivastuksen teho (W) : 1900
•Kiertoilmavastuksen teho (W) : 2400
•Uunin valo : 1 kpl, Katossa halogen
•Uunin sisäpinta : Katalyysiemali
•Uunilampun teho (W) : 40
•Energiatehokkuusluokka : A
•Energiankulutus normaalikäytössä (kWh) : 0.99
•Energiankulutus kiertoilmalla (kWh) : 0.88
•Uunin lämpötila-alue : 50°C - 275°C
•Äänitaso (dB(A) 1 re pW) : 47
•Uuninluukun materiaali : 1 horisontaalinen lista, 3-kertainen lasi,
Kypsennystaulukko
•Luukun lämpötila (°C huonelämpöt. EN30/60335-1) : 30
•Lisäominaisuudet/lisätoiminnot : No
•Uunitilan nettotilavuus (ltr) : 71
•Pellin paistopinta-ala (cm²) : 1424
•Tarvittava sulake (A) : 16

SteamBake-höyryuuni,
Energialuokka: A, Uunin
nettotilavuus: 71 l,
SoftClosing-luukku,
Paistolämpömittari:
Hälytys ja
virrankatkaisu,
Ajastusautomatiikka,
Uunin ohjaus: Sisään
painettavat vääntimet
(terässomistein),
Lämpöasteikko: 50°C 275°C, PerfectEntrypellinkannattimet.
Asennusmitat
(KxLxS)(mm): 590 x 560
x 550. Väri: Teräs,
sormenjälkiä estävä
pinnoite
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