
QCE5767X Inbyggnadsugn

En komplett smakupplevelse - perfekt konsistens,
smak och arom
Ugnen gör det möjligt för dig att åstadkomma en
fantastisk smakupplevelse. Genom att använda både
ånga och varmluft får maten perfekt konsistens, smak
och doft.

Let the oven support you

The unique VarioGuide function offers a full-colour display and touch-screen
access to a wide range inspiring recipes. When you've made your choice the
oven automatically sets the correct heating mode, time and temperature. Wait
for the results or make your own adjustments.

Optimal results through precise technology

Thanks to the Core Temperature Sensor of this oven
you can precisely monitor the cooking process from
the center of your dish and when the dish is done the
oven will switch off. So you get the perfect results
everytime.

Fler produktfördelar :
ThermiC°Air-system för högre prestanda och energieffektivitet•

Soft Closing gör att ugnsluckan stängs mjukt och tyst•

Produktegenskaper :

Multifunktionell ugn med ånga•
Matlagningstermometer•
Rostfri med Anti Fingerprint-behandling•
Elektronisk temperaturinställning•
Ugnsfunktioner: Undervärme, Grill,
Över/undervärme, Varmhållning,
Gratinering, Varmluftsgrill, Pizza/paj,
Varmluft, Varmluft med fukt,
Lågtemperaturstekning, Ånga, Steam
(10) + fan, Steam (10) + ring (20) + fan
(30°C fix), Steam (30) + ring (70) + fan,
Degjäsning, PureSteam, Brödbakning,
CrispSteam, SoftSteam

•

Snabbstartsfunktion•
Automatiska temperaturförslag•
Integrerade recept•
Minnesfunktion för favoritrecept•
Automatiska viktprogram•
Barnsäker•
Automatisk säkerhetsavstängning•
Restvärmevisning•
Touchkontroller•
Display med språkval•
Lampan tänds när ugnsluckan öppnas•
Tillagningsanvisningar på ugnsluckans
insida

•

Ugnsglas som är lätta att rengöra•
Varmluftsfläkten stannar när luckan
öppnas

•

Kylfläkt•

Teknisk data :

Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 590x560x550•
Energiklass : A+•
Nettovolym, liter : 71•
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 0.89•
Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.69•
Ugnsstorlek : Stor•
Max anslutningseffekt, W : 3500•
HöjdxBreddxDjup, mm : 594x594x567•
Ugnsemalj : Clean•
Sladdlängd, (ca) m : 1.5•
Säkring, A : 16•
Spänning, V : 230•
Elkontakt : Stickkontakt•
Färg : Rostfri med Anti Finger Print•
Färg på display : Röd•
Extra funktioner : Fan cover enamelled, Funktionslås, Water
drawer 950 ml

•

Matlagningstermometer : Ja•
Ugnsstegar : Löstagbara med Perfect Entry, Rostfritt stål•
Plåtar : 1 Emaljplåt, 1 Långpanna i emalj, 1 Proffsplåt, 1 Set
ugnsformar för ångtillagning

•

Grillgaller : 2 Rostfria med upphöjd kant•
Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424•
Medföljande tillbehör : Utdragbara bakplåtsskenor TR1LFSTV,
Water hardness teststrip

•

Luckspärr : Mekaniskt lucklås•
Maxtemperatur på lucka. K-värde : 30•
Nettovikt, kg : 44•
Produktnummer (PNC) : 944 182 280•
EAN-kod : 7332543406913•

Produktbeskrivning :

Snygg ångugn med
varmluftsfunktion i ny
design med Soft
Closing, Perfect Entry
och extra stort
ugnsutrymme. Full
kontroll på matlagningen
med
matlagningstermometer.
3-glaslucka och kylfläkt
ger mycket sval
lucktemperatur.
Ångfunktioner för
skonsam, hälsosam och
professionell
matlagning.


