
BSE882220M Inbouwoven

Zet smaak op de hoogste stand.

De SteamBoost-oven met volledige stoomfunctie haalt
meer smaak uit uw gerechten. Hij werkt precies
hetzelfde als een traditionele oven, maar met het extra
voordeel van stoom. Hierdoor worden gerechten pas
echt spannend. Want warmte, zoals u weet, bruint en

Telkens weer gerechten volgens uw eigen smaak

Door het nauwkeurig meten van de kerntemperatuur
van uw voedsel, laat de Voedingssensor u weten
wanneer uw vlees saignant, à point of bien cuit is. En
u kunt er ook vis en groenten perfect bereiden zoals u
wenst.

Bereid meer dingen tegelijk en krijg toch een
perfect resultaat
De extra hittering in onze oven zorgt ervoor dat uw
gerechten gelijkmatig gegaard zijn, zelfs als er tot drie
bakplaten in de oven staan. Zo wordt elke portie zo
perfect als de vorige.

Meer voordelen :
Het Soft Closing-deursysteem zorgt voor een zachte en geruisloze sluiting van
de deur

•

Een intuïtieve draaiknop die onmiddellijk reageert op elke aanraking voor
gehele en directe controle over uw gerechten

•

In vergelijking met standaard bakplaten is deze XL bakplaat 20% groter,
waardoor u nog grotere porties heerlijk gebakken lekkers kunt bereiden.

•

Kenmerken :

SteamBoost, multifunctionele
heteluchtoven met geïntegreerde
stoomfuncties

•

17 verwarmingsfuncties•
Ovenruimte: 70 liter•
Snelopwarmfunctie•
Automatische ovenverlichting bij
deuropening

•

Automatische uitschakeling•
Verschillende stoomniveaus: 100%
stoom of combinaties met hetelucht

•

Geheugenfunctie voor favoriete
programma's

•

Inclusief stoomset•
SoftMotion™ - zacht sluitende deur•
Kerntemperatuursensor•
Isofront® Top koele ovendeur•
Vlekvrij roestvrij staal•
Temperatuur instelbaar van 30°C -
230°C

•

Vermogen grill: 2300 W•

Technische gegevens :

Type oven : Multi hetelucht + stoom•
Ovenenergie : Elektrisch•
Energie-efficiëntieklasse : A+•
Netto inhoud oven (L) : 70•
Aansluitwaarde (W) : 3500•
Inbouwmaten hxbxd (mm) : 590x560x550•
Kleur : vlekvrij roestvrij staal•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 594x595x567•
Ampère : 16•
Energie-efficiëntie-index : 81•
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus) : 0.68•
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus) : 1.09•
Aantal ovenruimten : 1•
Geluidsniveau (dB(A)) : 53•
Energieverbruik in stand-by (W) : 0.99•
Grootte van grootste bakplaat (cm²) : 1424•
Netspanning (V) : 230•
Euro-stekker : Euro-stekker•
Lengte aansluitsnoer (m) : 1.5•
Productnummer : 944 187 829•
EAN Code : 7332543503957•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•

Productbeschrijving :

SteamBoost
multifunctionele
stoomoven, Shuttle-
draaiknop, rvs, A+
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