
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. 

Uiterst nauwkeurig, elke keer weer
Het geavanceerde zeshoekige timerdisplay laat u de bereiding nog beter 
regelen. Door de start-/stoptijden in het heldere lcd-scherm in te geven, start 
en stopt de oven automatisch zoals u heeft ingesteld. Zo bent u zeker dat uw 
oven uiterst nauwkeurig is, zelfs als u even niet in de buurt bent.

Overal gelijkmatig gegaard
Met deze oven betekent energie-efficiënt gebruiken ook 
effectiever koken. Het beschikt over een nieuw 
convectiesysteem HotAir dat ervoor zorgt dat de hete 
lucht gelijkmatig door de ovenruimte circuleert. Het 
gevolg is dat de oven sneller opwarmt en dat de 
bereidingstemperatuur met 20% vermindert

De oven die koel blijft van buiten
Dankzij de Safe to Touch deur, blijft de buitenkant van 
de ovendeur relatief koel om aan te raken, voor een 
veilige interactie onder alle omstandigheden.

Een zelfreinigende oven
Met een aanraking van de Pyrolytische 
reinigingsfunctie worden vuil, vet en voedselresten in 
de oven omgetoverd tot assen die u makkelijk met een 
vochtig doek kunt wegvegen.

Multifunctionele oven, pyrolyse, indrukbare bedieningsknoppen, rvs, A+

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
• Display met timer voor in- en uitschakeling, tijdsaanduiding en 
temperatuurvoorstellen
• 8 verwarmingsfuncties
• Pyroluxe® Plus zelfreiniging, 2 cycli, met herinneringsfunctie
• Isofront® Top koele ovendeur
• Ovenruimte: 71 liter
• Verzinkbare bedieningsknoppen
• Automatisch temperatuurvoorstel

• Elektronische temperatuurregeling
• Eenvoudig te reinigen ovendeur
• Gebruik van de restwarmte voor energiebesparing
• Elektronische deurvergrendeling
• Ovenfuncties: Onderwarmte, Conventioneel (boven- & onderwarmte), 
Ontdooifunctie, Grill, Verlichting, Multi hetelucht (vochtig), Pizzafunctie, 
Pyrolysis, Multi hetelucht, Infrathermgrill 
• Temperatuur instelbaar van  30°C - 300°C
• Vermogen grill: 2300 W
• Koelventilator
• Programma-tabel op binnenzijde ovendeur
• Vlekvrij roestvrij staal
• Automatische uitschakeling
• Halogeen ovenverlichting
• Demo stand
• Elektrische kabellengte: 1.5 m 

• Service codes
• Inbouw oven
• Bakken op 3 niveaus
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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 81.2
Energieverbruik hetelucht 
(kWh/cyclus) 0.69

Energieverbruik conventioneel 
(kWh/cyclus) 1.09

Ovenenergie Elektrisch
Aantal ovenruimten 1
Netto ovenvolume (liter) 71
Geluidsniveau (dB(A)) 48
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 944 187 818

Technische specificaties
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