300 Inbyggnadsugn Inbyggnadsugn
CKB000W

Din matlagningspartner
Ugnen är perfekt för traditionell matlagning och bakning. Pålitlig teknologi som
är enkel att använda och ger över och undervärme.

Ugnen är perfekt för traditionell matlagning och bakning. Pålitlig teknologi som
är enkel att använda och ger över och undervärme.

Produktfördelar
Jämna resultat med under-/övervärme
Ugnen använder över-/undervärme och ger underbara
resultat. Oavsett om du gör perfekta brownies eller
bakar läckra kakor värms den här lättanvända ugnen
upp snabbt och du behöver inte vända maten under
tillagningen.

Enkel rengöring med AquaClean
Rengöring efter tillagning behöver inte vara jobbigt ‒
vår ugn rengörs genom att utnyttja egenskaperna hos
fukten. Med AquaClean avdunstar vattnet i botten av
ugnen och ångan löser fett och rester som finns kvar på
ugnens ytor. På så vis får man en naturlig rengöring.

Grilla och få gyllene resultat
Från knaperstekt bacon till bubblande mozzarella får du
mer av din grill än någonsin tidigare. Perfekt för
knapriga kycklingvingar och halloumi som smälter i
munnen.

Baka mer åt gången med vår extra stora bakplåt
Få fram mer av smakerna med vår extra stora bakplåt som gör att du kan baka
mer på en gång. Det är dags att få perfekt fluffiga muffinsar för
eftermiddagskaffet eller en välsmakande köttfärslimpa till vännerna. Mer plats
betyder mer fantastiska recept.
Ugnslampor för att du ska se perfekt in i ugnen
Se hur det översta lagret på din lasagne bubblar och blir brunt, hur skinnet på
din grillade kyckling blir knaprigt perfekt. Med väl placerad belysning inuti
ugnen vet du när dina måltider är som bäst. Stråla med din matlagning.

• Ugn för inbyggnad i kökssnickerierna
• Ugn med traditionell över/undervärme
• Ugnsfunktioner: Undervärme, Grill, Över/undervärme, Över-undervärme och
grill, Maxgrill
• Halogenlampa
• Ugnsglas som är lätta att rengöra
• Kylfläkt
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Tekniska specifikationer
Produktmått H x B x D, mm
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Sladdlängd, (ca) m
Max anslutningseffekt, W
Elkontakt
Spänning, V
Energiklass
Energiförbrukning, över/undervärme,
kWh
Nettovolym, liter
Steamify
Rengöring
Temperaturspann
Färg
Ugnsstegar
Bakplåt
Grillgaller
Plåt, max bakningsyta, cm2
Luckspärr
Maxtemperatur på lucka. K-värde
Nettovikt, kg
EAN-kod
Produktnummer (PNC)

594x594x569
600x560x550
1.6
2760
Stickkontakt
220-240
A
0.84
78
Aqua
50°C - 275°C
Vit
Löstagbara
1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå
emalj
1 krom med upphöjda kanter
1424
Mekaniskt lucklås
30
28.4
7332543722280
949 496 007

