EKB400W Inbyggnadsugn
Din genväg till perfekt lagade recept
Vår multifunktionella ugn med matlagningstermometer övervakar matens
temperatur med precision. Genom att läsa av innertemperaturen i din mat med
matlagningstermometern så kan du förlita dig på genomgående bra resultat.

Garanterat läckert
Matlagningstermometern ger dig trygghet i matlagningen genom att den mäter
innertemperaturen på dina maträtter. Sensorn känner av när maten når önskad
temperatur och säkerställer utsökt resultat.

Knaprigare på kortare tid
Från knaprigt stekta bacon till gyllene varma mackor - få ut mer av
grillfunktionen. Den är snabbare än traditionella grillar. Den smälter och ger
knaprigare yta på kortare tid.

Fler produktfördelar :
• Stor fläkt för att alltid få ett jämnt resultat
• Kapacitet på hela 70 liter
• Löstagbar lucka och glaspanel för enklare rengöring

Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Ugn för inbyggnad i kökssnickerierna
•Multifunktionell ugn med varmluft
•Matlagningstermometer
•Ugnsfunktioner: Undervärme, Grill,
Gratinering, Lampa, Varmluft,
Över/undervärme, Gratinering, Pizza,
Maxgrill
•Pop in/Pop out-vred
•Halogenlampa
•Ugnsglas som är lätta att rengöra
•Fällbart takelement för smidigare
rengöring
•Fällbart takelement för smidigare
rengöring
•Kylfläkt

• Produktmått H x B x D, mm : 594x594x569
•Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 600x560x550
•Sladdlängd, (ca) m : 1.6
•Säkring, A : 16
•Max anslutningseffekt, W : 2780
•Elkontakt : Stickkontakt
•Spänning, V : 220-240
•Energiklass : A
•Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 0.93
•Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.81
•Nettovolym, liter : 72
•Steamify : •Rengöring : Slät emalj
•Temperaturspann : 50°C - 275°C
•Färg : Vit
•Färg på display : Vit
•Extra : Nedfällbart grillelement
•Matlagningstermometer : Ja
•Ugnsstegar : Löstagbara med Perfect Entry
•Bakplåt : 1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå emalj
•Grillgaller : 1 Krom
•Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424
•Luckspärr : Mekaniskt lucklås
•Maxtemperatur på lucka. K-värde : 40
•Nettovikt, kg : 29.4
•Färg : Vit
•EAN-kod : 7332543623198

Produktbeskrivning :
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