
Kraaknet en schoon oppervlak
De anti-fingerprint coating op de rvs afwerking voorkomt vingerafdrukken op 
het oppervlak. Zo zal uw apparaat er altijd perfect schoon uit zien.

Bak zelfs de grootste ladingen perfect
Minder is niet altijd meer, zeker als het op heerlijk 
gebakken lekkers aankomt. De XL bakplaat is 20% 
groter dan standaard bakplaten waardoor u grotere 
partijen lekkers kunt bereiden, in de wetenschap dat elk 
exemplaar perfect gebakken is.

Een toegankelijke oven
Deze oven is ontworpen met het oog op 
toegankelijkheid; de bakplaten kunnen snel en 
makkelijk in de inschuifrails geschoven worden.

Bereid meer dingen tegelijk en krijg toch een 
perfect resultaat
De ringweerstand in deze oven zorgt ervoor dat uw 
gerechten gelijkmatig gegaard worden, zelfs als er tot 
drie bakplaten in de oven staan. 

Multifunctionele heteluchtoven, indrukbare bedieningsknoppen, timer, roestvrij 
staal

Uw verwachtingen telkens weer ingelost
Het goudbruine korstje op een aardappelgratin. De donkerbruine korst op een 
rundsfilet. De zachte smaak van een rijkelijke chocoladecake. Altijd weer 
gelijkmatige resultaten behalen vereist nauwkeurig afgeregelde warmte die 
consistent doorheen de hele oven verdeeld wordt. In tegenstelling tot 
standaardovens zorgt de geavanceerde

Voordelen en specificaties

• Multifunctionele heteluchtoven
• 8 verwarmingsfuncties
• Isofront® Plus koele ovendeur
• Ovenruimte: 71 liter
• Verzinkbare bedieningsknoppen
• Neerklapbare grill voor een eenvoudige reiniging
• Easy-to-clean email
• Eenvoudig te reinigen ovendeur
• Ovenfuncties: Conventioneel (boven- & onderwarmte), Onderwarmte, Multi 
hetelucht, Infrathermgrill, Pizzafunctie, Ontdooifunctie, Verlichting, 
Tweekringsgrill, Grill 
• Temperatuur instelbaar van  50°C - 275°C
• Vermogen grill: 1900 W
• Koelventilator
• Programma-tabel op binnenzijde ovendeur
• Vlekvrij roestvrij staal
• Halogeen ovenverlichting
• Elektrische kabellengte: 1.5 m 

• Inbouw oven
• Bakken op 3 niveaus
• Meegeleverde ovenroosters: 1 ovenrooster 
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Inbouwmaten hxbxd (mm) 590x560x550
Afmetingen hxbxd (mm) 594x595x567
Ampère 16
Aansluitwaarde (W) 3500
Type oven Hetelucht oven
Energie-efficiëntieklasse A
Energie-efficiëntie-index 95.3
Energieverbruik hetelucht 
(kWh/cyclus) 0.81

Energieverbruik conventioneel 
(kWh/cyclus) 0.99

Ovenenergie Elektrisch
Aantal ovenruimten 1
Netto ovenvolume (liter) 71
Geluidsniveau (dB(A)) 47
Energieverbruik in stand-by (W) 0.99
Grootte van grootste bakplaat (cm²) 1335
Netspanning (V) 230
Type stekker Schuko-stekker
Lengte aansluitsnoer (m) 1.5
Productnummer 944 187 815

Technische specificaties
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