
 
   

 

SF425X  
elementi
Conventionele oven 60 cm
Roestvrijstaal 
Energieklasse A  

EAN13: 8017709174972 
4 functies

Timer 

Temperatuur instelbaar van 50 - 250°C

Geforceerde mantelkoeling

Sterke grill: 2,70 kW

4 kookniveaus

Uitneembare ovendeur, drievoudig glas

Ever Clean emaille

Netto inhoud: 64 liter

Energieverbruik bij verhittingsfunctie conventioneel: 1,15 kWh

Aansluitwaarde: 2,80 kW

Inclusief:

1 diepe bakplaat (40 mm)

1 ovenrooster

Functies

Functies
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Conventioneel (onder/bovenwarmte):
De ovenruimte wordt tegelijk door het onder- en bovenelement verwarmt. De hitteverdeling over het gerecht is afhankelijk van het 
niveau waarop men dit plaatst. Geschikt voor bakken op 1 niveau. Gerechten: alle ovenschotels, vlees, gevogelte, brood, (gevulde) 
taarten. Speciaal: gans en eend (bevatten veel vet).

Onderwarmte:
De ovenruimte wordt uitsluitend verhit door het onderelement. Voor gerechten die een hoge basistemperatuur behoeven, heeft deze 
bakstand weinig tot geen invloed op de korst aan de bovenzijde. Geschikt voor bakken op 1 niveau, ideaal voor deeggerechten die 
moeten rijzen (bijv. pizza). Bij gevulde taarten zal de deegbodem beter droog blijven.

Kleine vlak-grill:
De warmte is alleen afkomstig van het grill-element. Verhitting over een kleiner oppervlak. Te gebruiken als de grote vlak-grill, maar 
voor kleinere hoeveelheden.

Grote vlak-grill:
De warmte wordt geproduceerd door het grill- en bovenelement. Verhitting over het volledige oppervlak. De thermostaat wordt, 
afhankelijk van het gerecht, in de regel op de maximale stand gezet. Bij een korte baktijd kan de ovendeur gesloten blijven; bij 
langere baktijd blijft deze gedeeltelijk geopend. Voor vleesgerechten (klein- en middelgroot), vleespennen, vis, groenten, gratineren 
etc.
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