CombiQuick Inbyggnadsugn med Mikro/Varmluft
KMK861000B

Full smak, halva tiden
En saftig grillad kyckling, en krämig Dauphinoise eller en mustig köttgryta - allt
går på bara halva tiden jämfört med en konventionell ugn. CombiQuick-ugnen
är det snabbare sättet att få exceptionella smaker och spännande rätter. Den
är en kombination av en varmluftsugn och mikrovågsugnens snabbhet och ger
aptitretande rätter

Produktfördelar
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

Spara utrymme utan att kompromissa med
funktionalitet
Med denna kompakta mikrovågsugn kan du koka,
grilla, värma upp eller tina med samma höga
prestandanivå som hos större modeller. Det gör att du
kan få ut det mesta av ditt köksutrymme, och preparera
många olika sorters rätter i en enda apparat.

Ett snabbare sätt att rosta och ugnsbaka
Denna högeffektiva grill tar kortare tid än traditionella
ugnar när den rostar, ugnsbakar och bryner dina
maträtter till perfektion.

Full kontroll över matlagningen
Det följsamma touchvredet ger dig fullständig kontroll över ugnen, oavsett om
du justerar tid, temperatur eller funktion. Med en tryckning visar du aktuella
inställningar på den tydliga färgdisplayen så att du med ett snabbt ögonkast
kan hålla koll på maten och enkelt kan göra nödvändiga
Ugnen som förblir sval på utsidan
Tack vare Safe to Touch-luckan kan du alltid vara säker på att du kan ta på
den.

• Ugn med integrerad mikrofunktion
• Command wheel med touch och färgdisplay
• Varmluftsfläkten stannar när luckan öppnas
• Lampan tänds när ugnsluckan öppnas
• Ugnslampa
• Kylfläkt
• ISOFRONT® PLUS - sval ugnslucka
• Medföljande tillbehör: 1 Emaljplåt, 1 Långpanna i emalj, 1 Krom

CombiQuick Inbyggnadsugn med Mikro/Varmluft
KMK861000B
Tekniska specifikationer
Kommersiellt namn
Färg
Rengöring
EAN-kod
Ugnsbotten
Produktmått H x B x D, mm
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Plåt, max bakningsyta, cm2
Temperaturspann
Kapacitet vattentank
Mikrovågseffekt, W
Grill, min W
Färg på ugnsdisplay
Ljudnivå, dB(A) IEC 704-3
Sladdlängd, (ca) m
Max anslutningseffekt, W
Spänning, V
Säkring, A

CombiQuick
Svart
Slät emalj
7332543714896
Grå emalj
455x595x567
450x560x550
1424
30°C - 230°C
1000
1900
Vit
53
1.5
3000
230
16

