
EOB300W Inbyggnadsugn

Samma flexibilitet som tidspressade kockar kräver

Ugnen ger dig samma sorts flexibilitet som upptagna
kockar kräver. Den har en volym på 74 liter, de största
plåtarna och upp till nio falsnivåer.

Enkel och full kontroll - med vred och nedräkningsfunktion

För enkel kontroll ger panelen med sina vred och LED-display dig direkt
åtkomst till nedräkningsfunktionen och praktiska tillagningsfunktioner. När
ugnen är avstängd visas tiden på displayen.

Allt i ugnen tillagas med ett jämnt resultat

Tack vare UltraFanPlus-värmesystem med en extra
stor fläkt i ny design får du en jämn tillagning var du
än placerar maten i ugnen.

Produktegenskaper :

Ugn för inbyggnad i kökssnickerierna•
Multifunktionell ugn med varmluft•
Ugnsfunktioner: Undervärme,
Varmluftsgrill, Gratinering, Varmluft,
Grill, Lampa, Övervärme,
Över/undervärme, Maxgrill

•

Halogenlampa•
Ugnsglas som är lätta att rengöra•
Fällbart takelement för smidigare
rengöring

•

Fällbart takelement för smidigare
rengöring

•

Kylfläkt•

Teknisk data :

Produktmått H x B x D, mm : 594x594x569•
Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 600x560x550•
Sladdlängd, (ca) m : 1.6•
Max anslutningseffekt, W : 2780•
Elkontakt : Stickkontakt•
Spänning, V : 220-240•
Energiklass : A•
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 0.93•
Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.85•
Nettovolym, liter : 72•
Ugnsstorlek : Stor•
Ugnsemalj : Clean•
Temperaturspann : 50°C - 275°C•
Färg : Vit•
Färg på display : Bärnsten•
Extra : Nedfällbart grillelement•
Matlagningstermometer : Nej•
Ugnsstegar : Löstagbara•
Bakplåt : 1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå emalj•
Grillgaller : 1 Krom•
Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424•
Luckspärr : Mekaniskt lucklås•
Maxtemperatur på lucka. K-värde : 40•
Nettovikt, kg : 32,1•
Färg : Vit•
Produktnummer (PNC) : 949 716 459•
EAN-kod : 7332543450046•
Product Partner Code : ER Open•

Produktbeskrivning :

Laga mat och baka på
flera nivåer samtidigt
med varmluft. Stor ugn
på 72 liter. Enkel kontroll
med vred och display.
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