BPK331021M Inbyggnadsugn
SOM FÖRVÄNTAT VARJE GÅNG
Till skillnad från vanliga ugnar är SurroundCookugnen utrustad med avancerad fläktteknologi som gör
att rätten får exakt så mycket värme som behövs.
Överallt. Hela tiden. I hela ugnen.

En självrengörande ugn
Det är bara att trycka på funktionen för
pyrolysrengöring så förvandlas smuts, fett och
matrester i ugnen till aska som du enkelt torkar bort
med en fuktig trasa.

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

Fler produktfördelar :
• Snabb koll på maten! Med hjälp av timerdisplayen har du hela tiden en smidig
överblick.
• Matlagning på fler nivåer – ett extra värmeringselement i ugnen gör att alla
rätter jämngräddas ordentligt
• Safe to Touch-teknik håller ugnsluckan sval och säker att vidröra

Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Ugn för inbyggnad i kökssnickerierna
•Multifunktionell ugn med varmluft
•Rostfri med Anti Fingerprint-behandling
•Elektronisk temperaturinställning
•Ugnsfunktioner: Bottom + ring + fan
(pizza), Upptining, Grill + bottom + fan
(humid), Varmluftsgrill, Maxgrill, Grill +
top + fan, Varmluft, Över/undervärme,
Top + bottom (80°C), Stekprogram
•Automatiska temperaturförslag
•Barnsäker
•Automatisk säkerhetsavstängning
•Restvärmevisning
•Intryckbara vred
•Halogenlampa
•Lampan tänds när ugnsluckan öppnas
•Ugnsglas som är lätta att rengöra
•Varmluftsfläkten stannar när luckan
öppnas
•Kylfläkt

• Mått och installation : __________________
•Produktmått H x B x D, mm : 594x594x568
•Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 600x560x550
•Sladdlängd, (ca) m : 1.6
•Säkring, A : 16
•Max anslutningseffekt, W : 3490
•Elkontakt : Stickkontakt
•Spänning, V : 220-240
•Energi : ________________
•Energiklass : A+
•Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 0.93
•Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.69
•Prestanda : __________________
•Nettovolym, liter : 72
•Ugnsstorlek : Stor
•Rengöring : Pyrolysrengöring
•Övrigt : _________________
•Färg : Rostfri med Anti Finger Print
•Färg på display : Vit
•Matlagningstermometer : Nej
•Ugnsstegar : Löstagbara
•Plåtar : 1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå emalj
•Grillgaller : 1 Krom
•Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424
•Luckspärr : Elektroniskt lucklås, Mekaniskt lucklås, Pyrolyslås
•Maxtemperatur på lucka. K-värde : 15
•Nettovikt, kg : 31.4
•Produktnummer (PNC) : 949 498 070
•EAN-kod : 7332543626755

Produktbeskrivning :
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