KSK782220M Inbyggnadsugn
Vrid upp smaken till max!
SteamBoost-ugnen lockar fram mer av matens smaker och aromer. Den
fungerar precis som en konventionell ugn, men med ett ess i rockärmen: ånga.
Ugnsvärmen gör, som du vet, att ytan blir gyllenbrun och får en fin skorpa. Det
är dock ångan som gör den verkliga skillnaden genom att fuktigheten bevaras
så att kött, fisk och grönsaker och ugnsgrytor får den rätta saftigheten och
Perfekt resultat med matlagningstermometern
Matlagningstermometern i ugnen mäter
innertemperaturen på din mat under själva
tillagningen. På så vis får man perfekt resultat varje
gång.

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 :
• Tack vare Soft Closing-tekniken stängs luckan mjukt och tyst
• En stor LCD-display som garanterar professionellt resultat varje gång du
använder ugnens recepthjälpsfunktion.
• Jämfört med standardplåtar är denna extrastora bakplåt 20 % större. Det
betyder att du nu kan baka och grädda ännu större laddningar med härligt
Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Kompakt inbyggnadsugn
•Multifunktionell ugn med ånga
•Matlagningstermometer
•Rostfri med Anti Fingerprint-behandling
•Elektronisk temperaturinställning
•Ugnsfunktioner: Undervärme, Grill,
Över/undervärme, Varmhållning,
Gratinering, Varmluftsgrill, Pizza/paj,
Varmluft, Fuktig varmluft,
Lågtemperaturstekning, Ånga, Steam
(10) + fan, Steam (10) + ring (20) + fan
(30°C fix), Steam (30) + ring (70) + fan,
Degjäsning, PureSteam, Brödbakning,
CrispSteam, SoftSteam
•Snabbuppvärmningsfunktion
•Automatiska temperaturförslag
•Integrerade recept
•Automatiska viktprogram
•Minnesfunktion för favoritrecept
•Automatisk säkerhetsavstängning
•Restvärmevisning
•Touchkontroller
•Display med språkval
•Halogenlampa
•Lampan tänds när ugnsluckan öppnas
•Tillagningsanvisningar på ugnsluckans
insida
•Varmluftsfläkten stannar när luckan
öppnas
•Kylfläkt

• 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
•Energiklass : A+
•Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 0.89
•Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.59
•Nettovolym, liter : 43
•Ugnsstorlek : Mellan
•Steamify : •Rengöring : Ånga
•Temperaturspann : 30°C - 230°C
•Färg : Rostfri med Anti Finger Print
•Färg på display : Vit
•Extra funktioner : Fläktskydd i emalj, Funktionslås, Funktionslås,
Vattenlåda 900 ml
•Matlagningstermometer : Ja
•Ugnsstegar : Löstagbara med Perfect Entry, Rostfritt stål
•Plåtar-övre ugn : 1 Emaljplåt, 1 Långpanna i emalj, 1 Set
ugnsformar för ångtillagning
•Grillgaller-övre ugn : 1 Rostfritt stål
•Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424
•Luckspärr : Nej
•Maxtemperatur på lucka. K-värde : 30
•Nettovikt, kg : 34.4
•Färg : Rostfritt stål
•EAN-kod : 7332543509737

Produktbeskrivning :

KSK782220M Inbyggnadsugn

