
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 med så mycket som 20 %, vilket sparar 
både tid och energi

Lyxig känsla i kombination med förstklassig 
funktion
Med Soft Closing-tekniken, som är inbyggd i luckan, 
stängs luckan alltid mjukt och tyst vilket ger en lyxig 
känsla.

Perfekt timing
Matlagningstermometern innebär att du hela tiden kan 
finjustera tillagningsprocessen så att varje rätt kommer 
ut ur ugnen exakt så som du vill ha den.

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

Låt oss presentera din nya souschef! Detta nya redskap hjälper dig att bevara 
saftigheten i lammrack och möra laxfiléer. Med hjälp av 
matlagningstermometern kan du förklara för ugnen hur du vill att rätten ska 
tillagas – genom att använda samma ord som på restaurang: blodig, medel 
eller genomstekt. För första gången kan du vara
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Produktfördelar

• Ugn för inbyggnad i kökssnickerierna
• Multifunktionell ugn med varmluft
• Matlagningstermometer
• Rostfri med Anti Fingerprint-behandling
• Ugnsfunktioner: (Ring (5) + grill (8) + top (25)) serial, Undervärme, Upptining, 
Maxgrill, Gratinering, Lampa, Pizza/paj, Varmluft, Över/undervärme
• Pop in/Pop out-vred
• Halogenlampa
• Tillagningsanvisningar på ugnsluckans insida
• Katalysemalj
• Ugnsglas som är lätta att rengöra
• Kylfläkt
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Produktmått H x B x D, mm 594x595x567
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 590x560x550
Sladdlängd, (ca) m 1.5
Säkring, A 16
Max anslutningseffekt, W 3500
Elkontakt Stickkontakt
Spänning, V 230
Energiklass A+
Energiförbrukning, över/undervärme, 
kWh 0.99

Energiförbrukning, varmluft, kWh 0.69
Nettovolym, liter 71
Steamify -
Rengöring Katalys
Temperaturspann 50°C - 275°C
Färg Rostfri med Anti Finger Print
Färg på display Vit
Extra funktioner Nej
Matlagningstermometer Ja
Ugnsstegar Krom, Löstagbara med Perfect Entry

Plåtar-övre ugn 1 Emaljplåt, 1 Långpanna i emalj, 1 
Proffsplåt

Grillgaller-övre ugn 1 Krom
Plåt, max bakningsyta, cm2 1424
Luckspärr Mekaniskt lucklås

Maxtemperatur på lucka. K-värde 30
Nettovikt, kg 34.5
Färg Rostfritt stål
EAN-kod 7332543714148

Tekniska specifikationer
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