
COB520X Inbyggnadsugn

SteamBake, ditt bageri hemma

Genom att lägga till ånga kan du skapa mjuka muffins
och perfekta pajer hemma med 600 SteamBake-
ugnen. Du kan njuta av grillad kyckling, lasagne och
fisk och få jämnt resultat. Med en knapptryckning får
man knapriga skorpor och fluffiga insidor.

SteamBake för fantastiskt resultat

Med SteamBake kan du skapa bröd i bageristil i ditt
eget hem med bara en knapptryckning. Fuktighet gör
att degen kan jäsa helt, vilket skapar utsökt mjuk
insida, medan torr värme ger knapriga, glansiga
skorpor. Njut av både goda bröd, ugnsstekt kyckling

Laga mat med precision med vår
matlagningstermometer
Tack vare vår matlagningstermometer får man
perfekta resultat varje gång. Med den övervakas
matlagningsprocessen genom att mäta matens
innertemperatur. Den till och med meddelar när maten
är tillagad till önskad temperatur och stängs av.

Fler produktfördelar :
Håll din ugn naturligt ren med ånga ‒ AquaClean.•

Ställ in exakta tillagningstider med LED-timer-displayen.•

Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i
ugnen.

•

Produktegenskaper :

Matlagningstermometer•
Ugnsfunktioner: (Ring (5) + grill (8) +
top (25)) serial, Undervärme, Upptining,
Maxgrill, Grill + top + fan, Lampa,
Varmluft, Varmluft, Ring + fan +
evaporator, Över/undervärme

•

VelvetClosing® - mjukstängande lucka•
Intryckbara vred•
Halogenlampa•
Ugnsglas som är lätta att rengöra•
Fällbart takelement för smidigare
rengöring

•

Kylfläkt•

Teknisk data :

HöjdxBreddxDjup, mm : 594x595x567•
Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 590x560x550•
Energiklass : A+•
Nettovolym, liter : 71•
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 0.99•
Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.69•
Max anslutningseffekt, W : 3500•
Ugnsemalj : AquaCleaning•
Sladdlängd, (ca) m : 1.5•
Säkring, A : 16•
Spänning, V : 230•
Elkontakt : Stickkontakt•
Temperaturspann : 50°C - 275°C•
Färg på display : Vit•
Extra funktioner : Nej•
Matlagningstermometer : Ja•
Luckspärr : Mekaniskt lucklås•
Ugnsstegar : Krom, Löstagbara med Perfect Entry•
Plåtar : 1 Emaljplåt, 1 Långpanna i emalj, 1 Proffsplåt•
Grillgaller : 1 Krom•
Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424•
Maxtemperatur på lucka. K-värde : 30•
Färg : Rostfri•
Nettovikt, kg : 34.5•
Produktnummer (PNC) : 944 184 931•
EAN-kod : 7332543705344•

Produktbeskrivning :


