
QCK8070X Inbyggnadsugn

Full smak, halva tiden

En saftig grillad kyckling, en krämig Dauphinoise eller
en mustig köttgryta - allt går på bara halva tiden
jämfört med en konventionell ugn. CombiQuick-ugnen
är det snabbare sättet att få exceptionella smaker och
spännande rätter. Den är en kombination av en

Jämn tillagning

Med den här ugnen betyder det att när den används
energieffektivt tillagas maten också effektivt. Tack
vare det nya varmluftssystemet cirkulerar den varma
luften jämnt i hela ugnsutrymmet. Ugnen värms upp
snabbare och tillagningstemperaturerna kan minskas

Spara utrymme utan att kompromissa med
funktionalitet
Med denna kompakta mikrovågsugn kan du koka,
grilla, värma upp eller tina med samma höga
prestandanivå som hos större modeller. Det gör att du
kan få ut det mesta av ditt köksutrymme, och
preparera många olika sorters rätter i en enda

Fler produktfördelar :
Ett effektivt sätt att grilla, rosta, ugnsbaka eller bryna•

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

•

Med "Safe to touch Plus"-luckan blir utsidan aldrig varm.•

Produktegenskaper :

Kompakt inbyggnadsugn•
Ugn med integrerad mikrofunktion•
Mikrovågseffekt: 1000 Watt•
Elektronisk temperaturinställning•
Ugnsfunktioner: Undervärme,
Upptining, Grill, Över/undervärme,
Gratinering, Varmluftsgrill, Mikrovågor,
Pizza/paj, Varmluft, Övervärme

•

Snabbuppvärmningsfunktion•
Automatiska temperaturförslag•
Integrerade recept•
Automatiska viktprogram•
Elektroniskt barnlås•
Restvärmevisning•
Touchkontroller•
Display med språkval•
Halogenlampa•
Lampan tänds när ugnsluckan öppnas•
Varmluftsfläkten stannar när luckan
öppnas

•

Kylfläkt•

Teknisk data :

Produktmått H x B x D, mm : 455x595x567•
Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 450x560x550•
Sladdlängd, (ca) m : 1.5•
Säkring, A : 16•
Max anslutningseffekt, W : 3000•
Elkontakt : Stickkontakt•
Spänning, V : 220-240•
Nettovolym, liter : 43•
Ugnsstorlek : Mellan•
Steamify : -•
Rengöring : Slät Emalj•
Temperaturspann : 30°C - 230°C•
Färg : Rostfri•
Färg på display : Vit•
Extra funktioner : Funktionslås•
Ugnsstegar : Löstagbara•
Plåtar-övre ugn : 1 Emaljplåt•
Grillgaller-övre ugn : 1 Krom•
Luckspärr : Nej•
Maxtemperatur på lucka. K-värde : 30•
Nettovikt, kg : 40.4•
Färg : Rostfritt stål•
EAN-kod : 7332543548491•

Produktbeskrivning :

Kompakt
mikro/varmluftsugn är
det snabbare sättet att
få exceptionella smaker
och spännande rätter.
Den är en kombination
av en varmluftsugn och
mikrovågsugn och ger
aptitretande rätter med
konsistenser som en
konventionell ugn fast i
ett kompakt utrymme.
Från och med nu
behöver inte god mat ta
lång tid att laga.



QCK8070X Inbyggnadsugn


