EOC700W Høyskapovn
Samme oversikt som en profesjonell kokk, men
mye enklere
Dette steketermometeret gir deg profesjonelt overblikk
over maten din. Still inn riktig tilberedingsnivå, så slår
det av ovnen når maten din er ferdig.

Enkel kontroll for å tilbrede alle favorittmåltidene
dine – med god tilbakemelding
For den kontrollen du trenger for å tilbrede alle
favorittrettene dine, gir dette panelet med LED-display
deg tilgang til 8 oppvarmingsmoduser, tidsfunksjoner,
ovnslys og modus for raskt oppvarming.

Bruk hver eneste millimeter av innvendig plass –
alt vil få en jevn tilberedning
Takket være UltraFanPlus oppvarmingssystem med
ekstra stor vifte vil rettene få en helt jevn tilberedning,
uansett hvor i ovnen du plasserer dem.

Produktfordeler:
• Katalytiske belegg gjør det enklere å rengjøre ovnen
• VelvetClosing® - dempet lukking av døren, hver gang
• Frontlampe som lyser opp hele stekerommet uten å blende deg

Produktegenskaper:

Spesifikasjoner:

Produktbeskrivelse:

• Multifunksjonsovn med ekte varmluft
•Display med timer, tidtaker og startstop-automatikk
•Utrekkbare brytere
•VelvetClosing®: dempet dørlukking
•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
•Bakediagram på innsiden av
ovnsdøren
•SpotLight dobbel ovnsbelysning
•Easy Entry ovnsstiger
•Kjølevifte
•Enkel rengjøring av ovnsdøren
•Funksjonssperre
•Dørlås

• Innvendig materiale : Katalytisk, Grå emalje
•Emaljetype : Superrens
•Dørfarge : Hvit
•Farge : White
•Energiklasse : A
•Volum i liter, stekeovn : 71
•Largest surface area cmý - Top Oven : 1424
•Energiforbruk med over/undervarme kWh : 0.99
•Energiforbruk med varmluft : 0.88
•Innbyggingsmål HxBxD (mm) : 594x594x567
•Utvendige mål HxBxD (mm) : 590x560x550
•Temperaturområde : 30°C - 300°C
•Grill element power - Top Oven : 2300
•Mikrobølgeeffekt i w : 0
•SE_Oven_Timercolor : Amber
•Lengde på kabel (m) : 1.5
•Total tilkoblingseffekt : 3500
•Volt : 220-240
•Sikring(A) : 16
•Product Partner Code : ER Open

Stor, fleksibel ovn med
"alle" ovnsfunksjoner, og
katalytisk belegg på
innsiden av ovnsrommet
som gjør det svært
enkelt å rengjøre ovnen.
Den ekstra store
varmluftsviften sørger
for jevne stekeresultater
i hele ovnen.
Steketermometeret slår
seg av automatisk for å
fortelle deg når maten er
ferdig.
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