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Voeg stoom toe voor knapperige resultaten

Naast alle standaard ovenfuncties voegt de
stoomfunctie in deze SteamBake multifunctionele
oven stoom toe bij het begin van het bakproces. De
stoom houdt het deeg vochtig aan het oppervlak om
uw gebak te voorzien van een gouden kleur en

Uitermate responsieve en nauwkeurige warmte,
met inductietechnologie
Inductiekoken is zo responsief dat u de hitte
onmiddellijk kunt aanpassen. Daar komt bij dat alleen
de pan wordt verhit, zodat u de warmte precies krijgt
waar u ze nodig heeft.

Extra grote ruimte om het bereidingsproces perfect te controleren.

Deze geavanceerde oven heeft een ruime XXL binnencapaciteit en een
volledig glazen deur die u uitstekend zicht biedt op het gerecht dat wordt
gebakken.

Meer voordelen :
OptiFlex™-geleiders maken flexibel gebruik van de ovenruimte mogelijk•

Controleer de voortgang van uw gerecht met het timerdisplay. Hiermee heeft u
in één oogopslag een overzicht van de status van het kookproces.

•

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

•

Kenmerken :

Fornuis met elektrische oven en
kookplaat

•

Kookplaat type: volledig inductie•
Kookzone linksvoor: inductie ,
2300W/3600W/210mm

•

Kookzone linksachter: inductie ,
1400W/2500W/140mm

•

Kookzone rechtsvoor: inductie ,
1800W/2800W/180mm

•

Kookzone rechtsachter: inductie ,
1800W/2800W/180mm

•

Type oven: Elektrisch•
SteamBake, multifunctionele
heteluchtoven met PlusSteam

•

Ovenfuncties: Conventioneel (boven-
&onderwarmte), Tweekringsgrill, Multi
hetelucht (vochtig), Pizzafunctie, Multi
hetelucht, Plus Steam, Infrathermgrill

•

Oven functies: infrathermgrill, Ring +
fan + evaporator, boven- en
onderwarmte, bovenwarmte met
ventilatie, Grill + top, pizzastand, multi
hetelucht

•

Ovenreiniging: makkelijk te reinigen
geëmailleerde ovenwand

•

Gemakkelijk te reinigen ovendeur•
Ovendampafvoer achteraan•
Ventilator•
Verstelbare hoogte•
Opberglade voor kookgerei•

Technische gegevens :

Type oven : Hetelucht oven•
Ovenenergie : Elektrisch•
Kookveld : volledig inductie•
Energie-efficiëntieklasse : A•
Netto ovenvolume (liter) : 73•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 850x596x600•
Kleur : roestvrij staal•
Max. hoogte (met geopend deksel, indien aanwezig) (in
mm) : 867

•

Energie-efficiëntie-index : 95.3•
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus) : 0.82•
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus) : 0.95•
Aantal ovenruimten : 1•
Geluidsniveau (dB(A)) : 52•
Energieverbruik in stand-by (W) : 0.99•
Grootte van grootste bakplaat (cm²) : 1424•
Aansluitwaarde (W) : 10900•
EAN Code : 7332543652075•
Product Partner Code : All Open•

Productbeschrijving :

Fornuis met
inductiekookplaat en
multifunctionele
heteluchtoven,
SteamBake, rvs
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