KSE782220M Kalusteuuni
Täydelliset tulokset paistolämpömittarilla
Tämän uunin paistolämpömittarin avulla mittaat
sisälämpötilan ruoan keskeltä kypsymisen aikana.
Saavuta juuri haluamasi kypsyystaso, joka kerta.

Täydellisen tasainen lopputulos
Tämän uunin kohdalla tehokas energiankäyttö
tarkoittaa myös tehokasta ruoanvalmistusta. Sen uusi
SurroundCook-kiertoilmajärjestelmä varmistaa
kuuman ilman kiertämisen tasaisesti koko uunitilassa.
Tuloksena on uunin nopeampi kuumeneminen.

Muita keskeisiä ominaisuuksia:
• Pehmeä ja hiljainen luukun sulkeutuminen vaimennusjousitetun SoftMotionluukun ansiosta.
• Suuren ja intuitiivisen LCD-näytön avulla saavutat aina loistavia tuloksia uunin
reseptitoimintoa käyttäen.
• Parhaan tilankäytön varmistaa XL-leivinpelti, joka on 20 % suurempi kuin
tavallinen uunipelti. Sen avulla voit valmistaa entistä suurempia leivonnaiseriä.
Muut ominaisuudet:

Tekniset tiedot:

Tuotekuvaus:

• Compact-kalusteuuni
•Monitoimiuuni höyrytoiminnolla

• Väri : Teräs
•ColorEnglish : Stainless steel with antifingerprint
•Tuoteryhmä : Kalusteuuni
•Asennus/sijoitus : Kalusteisiin sijoitettava
•Kypsennystavat : Monitoimiuuni höyrytoiminnoilla
•Uunin vastukset : Höyry + tuuletin (100), Höyry + rengas + ala +
tuuletin, Höyry + rengas + ala + tuuletin (25/75), Höyry + rengas +
ala + tuuletin (50/50), Alälämpö (alavastus), Grilli (grillivastus),
Pikakuumennus (grilli + alavastus), Grilli + ala (80 °C), Grilli + ala
+ tuuletin, Grilli + tuuletin, Rengas + ala + tuuletin,
Rengas+tuuletin, Rengas + tuuletin (kostea), Rengas + tuuletin
(matalalämpö), Höyry (10), Höyry (10) + tuuletin, Höyry (10) +
rengasvastus (20) + tuuletin (30°C kiinteä), Höyry (30) +
rengasvastus (70) + tuuletin, Höyry + ala + tuuletin
•Uunitoiminnot : Gratinointi, Alalämpö, Leipä, Sulatus, Taikinan
nostatus, Kuivaus, Maksigrilli, Pakasteet, Voimakas höyry,
Grillaus, Intervallihöyry 50/50, Lämpimänäpito, Kostea kiertoilma,
Pizza-toiminto, Lautasten lämmitys, Säilöntä, Intervallihöyry
25/75, Matalalämpötoiminto, Lämmitys höyryllä, Ylä-/Alalämpö,
Kiertoilma, Gratinointi
•Uunipellit : 1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu, 1 rei'itetty
+ 1 rei'ittämätön ½ GN-pakki
•Uuniritilä : 1 teräsritilä
•Kannatintasot kpl : 4
•Peltien kannattimet : PerfectEntry-teräslankakannattimet,
Ruostumaton teräs
•Suurin mikroaaltoteho (W) : 0
•Liitäntäteho (W) : 3000
•Grillin teho max (W) : 1900
•Alalämpö teho (W) : 1000
•Grillivastuksen teho (W) : 1900
•Kiertoilmavastuksen teho (W) : 1650
•Uunin valo : 1 kpl, Katossa halogen
•Uunin sisäpinta : Harmaa emali, höyrypuhdistus
•Uunilampun teho (W) : 40
•Energiatehokkuusluokka : A+
•Energiankulutus normaalikäytössä (kWh) : 0.89

SteamBoost-höyryuuni,
Energialuokka: A+,
Uunin nettotilavuus: 43 l,
Höyrypuhdistus,
SoftClosing-luukku,
Paistolämpömittari:
Hälytys, virrankatkaisu
ja aika-arvio,
Ajastusautomatiikka,
Uunin ohjaus:
Kosketuspainikkeet,
Lämpöasteikko: 30°C 230°C, PerfectEntrypellinkannattimet.
Asennusmitat
(KxLxS)(mm): 450 x 560
x 550. Väri: Teräs,
sormenjälkiä estävä
pinnoite
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