
 
   

S45VX2  
 
classici
Stoomoven 60 cm 
Roestvrijstaal 
Nismaat 45 cm 

 

EAN13: 8017709130183 
6 functies

Voorgeprogrammeerde recepten voor verschillende soorten vis, vlees en groente

3 kookniveaus

Dubbel digitaal display met witte led verlichting

Elektronische programmeerklok met:

Delay timer (automatische inschakeling)

Einde kooktijd met automatische uitschakeling

Elektronische temperatuurcontrole

Temperatuur regelbaar van 40°C - 100°C (regelbaar per 5°C)

Aanduiding waterniveau

Rvs interieur

Kinderbeveiliging

Inhoud waterreservoir: 1,4 liter

Inhoud: 35 liter

Aansluitwaarde: 1,80 kW

Inclusief:

1 diepe ovenschaal rvs (40 mm)

1 rvs schaal t.b.v. stomen

1 ovenrooster

Functies

Functies

Product options

CT15X - (Borden)warmhoudlade rvs

PR3845X - Rvs verbindingsstrip
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S45VX2 
classici 

stoom 
60 cm 

roestvrijstaal 
45  

Functies 

Stoom
Verhitting met stoom is ideaal om gerechten op te warmen zonder dat ze uitdrogen of hard worden (regeneratie). Tevens geschikt voor koken in de 
oven en ontdooien. In combinatie met overige bakfuncties levert stoom een belangrijke reductie van baktijd en temperatuur. Hierdoor blijven smaak 
en voedingswaarde beter behouden.

Automatische functie t.b.v. vlees (combi-stoomoven)
De automatische functie vlees bevat 5 voorgeprogrammeerde stoomprogramma’s voor het bereiden van verschillende soorten 
vlees, waaronder kip, varkensvlees en worst.

Automatische functie t.b.v. vis (combi-stoomoven)
De automatische functie vis bevat 5 voorgeprogrammeerde stoomprogramma’s voor het bereiden van verschillende soorten vis, zoals garnalen, 
forel, mosselen en kreeft.

Automatische functie t.b.v. groente (combi-stoomoven)
De automatische functie groente bevat 5 voorgeprogrammeerde stoomprogramma’s voor het bereiden van verschillende soorten groente, zoals 
broccoli, wortelen, asperges en aardappelen.

Automatische opwarm- en sterilisatiefunctie (combi-stoomoven)
Speciale functie met 6 voorgeprogrammeerde programma’s voor het opwarmen van voedsel en voor het steriliseren van jampotten en zelfs 
zuigflessen.

Ontdooifunctie (handmatig)
Handmatige ontdooifunctie. De temperatuur blijft zeer laag (40°C) om voedsel te kunnen ontdooien zonder het te laten garen. De duur van het 
ontdooien kan handmatig worden ingesteld.
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