COC720X Inbyggnadsugn
SteamBake, ditt bageri hemma
Genom att lägga till ånga kan du skapa mjuka muffins
och perfekta pajer hemma med 600 SteamBakeugnen. Du kan njuta av grillad kyckling, lasagne och
fisk och få jämnt resultat. Med en knapptryckning får
man krispiga ytor och fluffiga insidor.

SteamBake för fantastiskt resultat
Med SteamBake kan du skapa bröd i bageristil i ditt
eget hem med bara en knapptryckning. Fuktighet gör
att degen kan jäsa helt, vilket skapar utsökt mjuk
insida, medan torr värme ger knapriga, glansiga
skorpor. Njut av både goda bröd, ugnsstekt kyckling
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.

Fler produktfördelar :
• Katalytisk rengöring absorberar fett och rengör sig själv vid 250 °C.
• Vår LED-timerdisplay föreslår temperaturer baserat på vissa
matlagningsfunktioner.
• Snabbuppvärmning värmer upp ugnen snabbare än vanliga ugnar.

Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Ugn för inbyggnad i kökssnickerierna
•Multifunktionell ugn med varmluft
•Matlagningstermometer
•VelvetClosing® - mjukstängande lucka
•Elektronisk temperaturinställning
•Ugnsfunktioner: Undervärme, Fan +
acc (fs), Över/undervärme, Grill, Grill +
fan (alter) (fs), Upptining, Ring (50) +
fan + acc (fs), Pizza/paj, Pizza/paj,
Varmluft, Varmluft, Ring + fan + acc
(fs), Ring + fan + evaporator (fs)
•Snabbuppvärmningsfunktion
•Automatiska temperaturförslag
•Elektroniskt barnlås
•Automatisk säkerhetsavstängning
•Restvärmevisning
•Pop in/Pop out-vred
•Halogenlampa
•Lampan tänds när ugnsluckan öppnas
•Katalysemalj
•Ugnsglas som är lätta att rengöra
•Varmluftsfläkten stannar när luckan
öppnas
•Kylfläkt

• Produktmått H x B x D, mm : 594x595x567
•Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 590x560x550
•Sladdlängd, (ca) m : 1.5
•Säkring, A : 16
•Max anslutningseffekt, W : 3500
•Elkontakt : Stickkontakt
•Spänning, V : 230
•Energiklass : A+
•Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 1.09
•Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.69
•Nettovolym, liter : 71
•Steamify : •Rengöring : Katalys
•Temperaturspann : 30°C - 300°C
•Färg : Rostfri
•Färg på display : Vit
•Extra : Nej
•Matlagningstermometer : Ja
•Ugnsstegar : Krom, Löstagbara med Perfect Entry
•Bakplåt : 1 Emaljplåt, 1 Långpanna i emalj, 1 Proffsplåt
•Grillgaller : 1 Krom
•Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424
•Luckspärr : Mekaniskt lucklås
•Maxtemperatur på lucka. K-värde : 30
•Nettovikt, kg : 34
•Färg : Rostfritt stål
•EAN-kod : 7332543721160

Produktbeskrivning :

COC720X Inbyggnadsugn

