EOP840X Indbygningsovn
Opnå en smag som på restauranten
Ved at kombinere damp med varmluft kan du glæde
dine middagsgæster med velsmagende og sund mad,
der er saftig indeni og dejlig sprød udenpå.

Udnyt hver eneste centimeter i ovnen
Uanset hvor i ovnen du anbringer maden, vil
UltraFanPlus-systemet fordele den varme luft effektivt,
så tilberedningen altid er jævn og ensartet.

Lav mad til alle på én gang
Denne ovn giver dig utrolig fleksibilitet, hvilket betyder,
at du kan tilberede mere på én gang. Den har et XXLovnrum og den største bradepande eller bageplade,
der fås.

Flere fordele
• Stegetermometeret viser og beregner sluttid og slukker automatisk
• Selvrensende pyrolyseovn gør ovnen helt rent med et tryk på en knap
• Indstil ovnen i touch displayet med tekst og symboler

Funktioner:

Tekniske data:

Produktbeskrivelse:

• SteamCrisp 2-i-1 semi-dampovn med
kombidamp
•Touch betjening
•3 pyrolyse programmer
•Påmindelse om rengøring
•Blæserautomatik
•Lysautomatik
•Hurtig opvarmningsfunktion
•Elektronisk temperaturstyring
•Indbygget kogebog
•Automatisk temperaturforslag
•Automatiske vægtprogrammer
•Automatisk sluk af ovn
•Katalysator ved pyrolyse
•Restvarmeindikator
•Madlavningstermometer med autosluk
og resttid
•20 favoritprogrammer
•Easy Entry ovnribber
•Slut med synlige fedtfingre på rustfri
stål, og ekstra rengøringsvenlig
overflade.
•Aktiv kølesystem
•Rengøringsvenlig ovnlåge - kan skilles
ad uden brug af værktøj
•Børnesikring af betjeningspanel
•Børnesikring af ovnlågen
•Medfølgende tilbehør: 1 bageplade, 1
bradepande, 1 professionel bageplade
m/non-stick , 1 grillrist

• Ovnrum : Pyrolytisk selvrens
•Udvendige mål, HxBxD, mm : 594x594x569
•Indbygningsmål, HxBxD, mm : 600x560x550
•Tilslutningseffekt, W : 3380
•Elementspænding, V : 220-240
•El-tilslutning, amp. : 16
•Frekvens, Hz : 50/60
•Ledningslængde, m : 1.6
•Temperaturinterval : 30°C - 300°C
•Grilleffekt, W : 2300
•Ovnrum, netto liter : 72
•Bagepladeareal, cm² : 1424
•Farve : Rustfri stål med AntiFingerPrint
•Farve, international : Stainless steel with antifingerprint
•Lydniveau, max dB(A) : 44
•Energieffektivitetsklasse : A+
•Energiforbrug traditionel ovn, kWh/cyklus : 0.93
•Product Partner Code : ER Open

Semi-dampovn med
kombidamp og pyrolytisk
selvrens. 2-i-1
multifunktionsovn med
mange
anvendelsesmuligheder,
stor kapacitet og næsten
automatiseret rengøring
med pyrolyse. Med
kombidamp-programmet
får du det bedste bage/stegeprogram, og kan
nemt tilberede sunde og
velsmagende retter,
præcis som de
professionelle. Ovnen
har også indbygget
kogebog og integreret
stegetermometer, som
nemt og intuitivt
betjenes i det store
touch display. Ovnen er
forberedt til integration
med stegeso som kan
tilkøbes for dampning
med 100 % damp i små
portioner.
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