700 CombiQuick Inbyggd Ugn 43 L Rostfri
COM806CX

Underbar mat på halva tiden
Med CombiQuick® minskar tiden det tar att laga god mat. Maten tillagas
dubbelt så snabbt i den här kompakta produkten genom att kombinera
varmluftsfläkt, multifunktionsugn och mikrovågsläge. Det gör att du kan skapa
underbara maträtter på halva tiden.
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dubbelt så snabbt i den här kompakta produkten genom att kombinera
varmluftsfläkt, multifunktionsugn och mikrovågsläge. Det gör att du kan skapa
underbara maträtter på halva tiden.

Produktfördelar
Grill för variation i måltiderna
Njut av bubblande mozzarella-toasties och saftigt
grillad kyckling i vår mikrovågsugn. Den extra
grillfunktionen innebär att du snabbt kan njuta av dina
favoriträtter.

Spara tid med vår funktion för snabbuppvärmning
Med vår Snabbuppvärmningsfunktion är ugnen redo
när du är. Det är kortare uppvärmningstid jämfört med
konventionell uppvärmning så att du kan förvandla
dessa extra stunder till mer minnesvärda måltider.

Du kommer att uppskatta EXPlore LED-displayen med responsiva
touchknappar
Upptäck ett helt nytt sätt att använda ugnen med responsiva touchknappar på
LED-displayen. Med det innovativa gränssnittet bestämmer du snabbt rätt
tillagningstid, temperatur och andra funktioner.

Snabb och effektiv, jämn tillagning
Vårt varmluftssystem gör så att värme cirkulerar i hela ugnen, så att allt tillagas
jämnt. Utan att behöva vända på formen. Med vår teknik värms ugnen upp
snabbare och sparar tid och energi.
Grilla och få gyllene resultat
Från knaperstekt bacon till bubblande mozzarella får du mer av din grill än
någonsin tidigare. Perfekt för knapriga kycklingvingar och halloumi som
smälter i munnen.

• Ugn med integrerad mikrofunktion
• Pop in/Pop out-vred
• Snabbuppvärmningsfunktion
• Elektronisk temperaturinställning
• Recept i ugnen
• Automatiska temperaturförslag
• Automatisk säkerhetsavstängning
• Restvärmevisning
• Ugnsstegar med Easy Entry
• Kylfläkt
• Kontrollpanel med barnlås
• ISOFRONT PLUS sval ugnslucka
• Medföljande tillbehör: 1 Emaljplåt, 1 Glass plate, 1 Krom
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COM806CX
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Kommersiellt namn
Färg
Rengöring
Ugnsbotten
Nettovolym, liter
Produktmått H x B x D, mm
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Temperaturspann
Mikrovågseffekt, W
Grill, min W
Färg på ugnsdisplay
Sladdlängd, (ca) m
Max anslutningseffekt, W
Spänning, V
Säkring, A
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

700 FLEX
CombiQuick
Rostfri
Slät emalj
Grå emalj
43
455x595x567
450x560x550
30°C - 230°C
1000
1900
Vit
1.5
3000
220-240
16
944 066 870
7332543832606

