EOB200X Inbyggnadsugn
Flexibiliteten som upptagna kockar behöver
Denna ugn ger dig samma flexibilitet som upptagna kockar behöver. Den har
ett XXL-utrymme, de största plåtarna på marknaden och hela 5 ugnsnivåer.

Få omedelbar information när maträtten är klar
Matlagningstermometern ger dig en virtuell vy av
matens insida så att du kan kontrollera hur den
tillagas. Den berättar dessutom när rätten är klar.

Ett naturligt sätt att rengöra din ugn
Använd ugnen så mycket du vill och rengör den med
en miljövänlig metod. Vår effektiva, miljövänliga
rengöringsmetod förvandlar vatten till ånga med hjälp
av värmen i ugnen. När ugnen sedan har svalnat är
det bara att torka den med en trasa.

Fler produktfördelar :
• Stor fläkt för att alltid få ett jämnt resultat
• Löstagbar lucka och glaspanel för enklare rengöring
• En speciell pizzainställning säkerställer krispiga bottnar och goda garneringar

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Ugn för inbyggnad i kökssnickerierna
•Multifunktionell ugn med varmluft
•Matlagningstermometer
•Rostfri med Anti Fingerprint-behandling
•Ugnsfunktioner: Grill, Lampa,
Övervärme, Över/undervärme, Maxgrill,
Undervärme, Varmluftsgrill,
Gratinering, Varmluft
•Intryckbara vred
•Halogenlampa
•Ugnsglas som är lätta att rengöra
•Fällbart takelement för smidigare
rengöring
•Fällbart takelement för smidigare
rengöring
•Kylfläkt

• Produktmått H x B x D, mm : 594x594x569
•Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 600x560x550
•Sladdlängd, (ca) m : 1.6
•Säkring, A : 16
•Max anslutningseffekt, W : 2780
•Elkontakt : Stickkontakt
•Spänning, V : 220-240
•Energiklass : A
•Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 0.93
•Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.85
•Nettovolym, liter : 72
•Ugnsstorlek : Stor
•Ugnsemalj : Slät/Aqua Cleaning
•Temperaturspann : 50°C - 275°C
•Färg : Rostfri med Anti Finger Print
•Färg på display : Bärnsten
•Extra : Nedfällbart grillelement
•Matlagningstermometer : Ja
•Ugnsstegar : Löstagbara med Perfect Entry
•Bakplåt : 1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå emalj
•Grillgaller : 1 Krom
•Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424
•Luckspärr : Mekaniskt lucklås
•Maxtemperatur på lucka. K-värde : 40
•Nettovikt, kg : 31,9
•Färg : Rostfritt stål med AntiFingerPrint
•Produktnummer (PNC) : 949 716 463
•EAN-kod : 7332543450084
•Product Partner Code : ER Open

Stor ugn med
marknadens största
plåtar. Med den
integrerade
matlagningstermometer
n har du full kontroll på
matlagningen. Ugnens
varmluftsfunktion hjälper
dig att spara både tid
och energi så du alltid
kan börja tillagningen
från kall ugn, ha flera
plåtar samtidigt samt
använda lägre
temperaturer.
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