8000 SenseCook Inbyggnadsugn
BBP8000B

Perfekta resultat. Utan ansträngning
AssistedCooking-ugnen har en inbyggd receptsamling som gör det enkelt för
dig att noggrant förbereda varje måltid. Inkluderar en termometer som
analyserar temperaturen i mitten av rätten. För enhetliga och tillförlitliga
resultat i varje rätt.

Produktfördelar
Genvägen till perfektion. Med funktionen AssistedCooking
AssistedCooking är din Sous Vide-kock hemma. Skrolla igenom menyer för att
välja en matkategori. Ugnen kommer sedan att ställas in korrekt efter varje
rätt. Du kan även välja hur du vill försluta ditt kött. Och för ökad säkerhet,
stängs ugnen av automatiskt efter att maten blivit klar.

Ansluten matlagning ger mer kontroll i köket
Få din egen personliga hjälpreda i köket med Ansluten
Matlagning. Kontrollera inställningarna i ugnen inklusive tidtagning och temperatur - från din mobil. Få
inspiration på recept och tillagning. Eller använd den för
att se hur det går i ugnen från ett helt annat rum.

Perfekt resultat med matlagningstermometern
Matlagningstermometern i ugnen mäter
innertemperaturen på din mat under själva tillagningen.
På så vis får man perfekt resultat varje gång.

Ugn med intuitiv tillagning. Med touch-display
TFT-ugnen med touch-display från AEG ger åtkomst till flera olika funktioner
för varje enskild rätt. Justera enkelt temperatur och tid för att den ska vara helt
rätt oavsett om du bakar muffins eller tillagar lax. Ger dig direkt feedback och
den viktigaste informationen.
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.

• Ugn för inbyggnad i kökssnickerierna
• Multifunktionell ugn med varmluft
• Matlagningstermometer
• Elektronisk temperaturinställning
• Ugnsfunktioner: Undervärme, Upptining, Grill, Över/undervärme, Gratinering,
Varmluftsgrill, Pizza/paj, Varmluft
• Snabbuppvärmningsfunktion
• Automatiska temperaturförslag
• Automatiska viktprogram
• Minnesfunktion för favoritrecept
• Elektroniskt barnlås
• Automatisk säkerhetsavstängning
• Restvärmevisning
• Touchkontroller
• Display med språkval
• Halogenlampa
• Lampan tänds när ugnsluckan öppnas
• Ugnsglas som är lätta att rengöra
• Varmluftsfläkten stannar när luckan öppnas
• Kylfläkt

8000 SenseCook Inbyggnadsugn
BBP8000B
Tekniska specifikationer
Produktmått H x B x D, mm
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Sladdlängd, (ca) m
Säkring, A
Max anslutningseffekt, W
Elkontakt
Spänning, V
Energiklass
Energiförbrukning, över/undervärme,
kWh
Energiförbrukning, varmluft, kWh
Nettovolym, liter
Steamify
Rengöring
Temperaturspann
Färg
Färg på display
Extra funktioner
Matlagningstermometer
Ugnsstegar
Plåtar-övre ugn
Grillgaller-övre ugn
Plåt, max bakningsyta, cm2

594x595x567
590x560x550
1.5
16
3500
Stickkontakt
230
A++
1.09
0.52
71
Pyrolys
30°C - 300°C
Svart
Vit
Sval lucka
Ja
Krom, Löstagbara med Perfect Entry
1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå
emalj
1 Krom
1424

Luckspärr
Maxtemperatur på lucka. K-värde
Nettovikt, kg
EAN-kod

Elektroniskt lucklås, Mekaniskt
lucklås, Pyrolyslås
20
35.5
7332543755349

