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Vrid upp smaken till max!

SteamBoost-ugnen med FullSteam-funktion hjälper
dig att locka fram mer av matens smaker och aromer.
Den fungerar precis som en konventionell ugn, men
har ett ess i rockärmen: ånga.

Perfekt resultat med matlagningstermometern

Matlagningstermometern i ugnen mäter
innertemperaturen på din mat under själva
tillagningen. På så vis får man perfekt resultat varje
gång.

Mer på gång varje gång och alltid samma perfekta
resultat
Tack vare den extra värmeringen i ugnen kan du vara
lugn: plåtarna blir jämngräddade, även om du ställer in
två eller tre åt gången. Utsökta bakverk från första
kakan till den sista!

Fler produktfördelar :
Tack vare Soft Closing-tekniken stängs luckan mjukt och tyst•

En stor LCD-display som garanterar professionellt resultat varje gång du
använder ugnens recepthjälpsfunktion.

•

Jämfört med standardplåtar är denna extrastora bakplåt 20 % större. Det
betyder att du nu kan baka och grädda ännu större laddningar med härligt

•

Produktegenskaper :

Multifunktionell ugn med ånga•
Matlagningstermometer•
Rostfri med Anti Fingerprint-behandling•
Ugnsfunktioner: Undervärme, Grill,
Över/undervärme, Varmhållning,
Gratinering, Varmluftsgrill, Varmluft,
Varmluft, Fuktig varmluft,
Lågtemperaturstekning, Ånga, Steam
(10) + fan, Steam (10) + ring (20) + fan
(30°C fix), Steam (30) + ring (70) + fan,
Degjäsning, PureSteam, Brödbakning,
Hög ånga, Låg ånga

•

Touchkontroller•
Halogenlampa•
Lampan tänds när ugnsluckan öppnas•
Tillagningsanvisningar på ugnsluckans
insida

•

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

•

Kylfläkt•

Teknisk data :

HöjdxBreddxDjup, mm : 594x595x567•
Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 590x560x550•
Energiklass : A+•
Nettovolym, liter : 70•
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 1.09•
Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.68•
Ugnsstorlek : Stor•
Max anslutningseffekt, W : 3500•
Ugnsemalj : Ånga•
Sladdlängd, (ca) m : 1.5•
Säkring, A : 16•
Spänning, V : 230•
Elkontakt : Stickkontakt•
Färg på display : Vit•
Extra funktioner : Vattenlåda 950 ml, Sval lucka•
Matlagningstermometer : Ja•
Luckspärr : Mekaniskt lucklås•
Ugnsstegar : Löstagbara med Perfect Entry, Rostfritt stål•
Plåtar : 1 Långpanna i emalj, 1 Proffsplåt, 1 Set ugnsformar för
ångtillagning, 2 Plåtar grå emalj

•

Grillgaller : 1 Rostfritt stål•
Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424•
Medföljande tillbehör : Utdragbara bakplåtsskenor TR1LFSTV,
Vattenhårdhetstest

•

Maxtemperatur på lucka. K-värde : 20•
Färg : Rostfri med Anti Finger Print•
Nettovikt, kg : 42•
Produktnummer (PNC) : 944 182 301•
EAN-kod : 7332543531387•

Produktbeskrivning :

Husqvarna944 182 301
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