
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.

Touchdisplay – intuitiv och funktionell med allt inom räckhåll
TFT-ugnen med touchdisplay gör det enkelt att justera tid och temperatur, 
oavsett om du ska baka muffins eller tillaga lax. Ger dig teknologin och 
matlagningshjälpen du behöver för att tillaga de läckra rätterna du älskar.

Locka fram det delikata
Med ugnens sous vide-funktion skapar du restaurangliknande rätter vid spisen. 
Matlagning på låg värme lockar fram, förstärker och bevarar även mer subtila 
smaker och konsistenser.

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.

Steamify®, din ånghjälp
Vår Steamify®-funktion gör det ännu enklare att skapa 
kulinariska rätter. Ange den tillagningstemperatur som 
du brukar använda så justerar ugnen automatiskt 
inställningarna, vilket innebär att maten ångas till 
perfektion. För hälsosammare, godare mat ‒ träffa vår 
ångexpert.

Med vår multifunktionella 900 SteamPro ugn kan du ånga och värma för ännu 
bättre bakning och stekning, eller lätt tillaga fisk och grönsaker med ren ånga. 
Du kan använda SousVide med förtroende, för professionella resultat.

Ånga för perfektion
Med vår multifunktionella 900 SteamPro ugn kan du ånga och värma för ännu 
bättre bakning och stekning, eller lätt tillaga fisk och grönsaker med ren ånga. 
Du kan använda SousVide med förtroende, för professionella resultat.

Produktfördelar

• SteamPro-Sous Vide tillagning
• Steamifyfunktion
• Touchkontroll
• Soft Closing
• Matlagningstermometer med auto-off
• Rengöringspåminnelse 
• Snabbuppvärmningsfunktion
• Elektronisk temperaturinställning
• Recept i ugnen
• Automatiska temperaturförslag
• Automatiska viktprogram
• Ugn med ångrengöring
• Restvärmevisning
• Dubbla ugnslampor
• Ugnsstegar med Easy Entry
• Kylfläkt
• Ugnsglas som är lätta att rengöra
• Kontrollpanel med barnlås
• Luckspärr
• ISOFRONT PLUS sval ugnslucka
• Fuktsensor
• Utdragbara bakplåtsskenor TR1LFSTV, Vattenhårdhetstest medföljer
• Medföljande tillbehör: 1 Emaljplåt, 1 Långpanna i emalj, 1 Set punched + 
unpunched stst pan 1/2, 2 Rostfria med upphöjd kant 
• Display med språkval
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Serie och Tema 900 PRO
Kommersiellt namn SteamPro
Färg Svart
Rengöring Ånga
Ugnsbotten Grå emalj;Fläktskydd i rostfritt stål
Nettovolym, liter 70
Energiklass A++
Produktmått H x B x D, mm 594x595x567
Inbyggnadsmått H x B x D, mm 590x560x550
Plåt, max bakningsyta, cm2 1424
Temperaturspann 30°C - 230°C
Kapacitet vattentank 950 ml
Mikrovågseffekt, W -
Grill, min W 2300
Färg på ugnsdisplay Vit
Energiförbrukning, över/undervärme, 
kWh 0.99

Energiförbrukning, varmluft, kWh 0.52
Ljudnivå, dB(A) IEC 704-3 53
Sladdlängd, (ca) m 1.5
Max anslutningseffekt, W 3500
Spänning, V 230
Säkring, A 16
Produktnummer (PNC) 944 032 096

EAN-kod 7332543975792

Tekniska specifikationer
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