med Ren emalj
BBB5000QB

Full smak, på halva tiden
En saftig grillad kyckling, en krämig Dauphinoise eller en mustig köttgryta – allt
går på bara halva tiden jämfört med en vanlig 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 med
En saftig grillad kyckling, en krämig Dauphinoise eller en mustig köttgryta – allt
går på bara halva tiden jämfört med en vanlig 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 med

Produktfördelar
Kombinerad mikrovågsugn/grill Snabb tillagning med krispig yta
Kombinera grilleffekten med mikrovågsugnens snabbhet med funktionen för
snabb tillagning. Fixa toasten med smält mozzarella eller den knäckiga ytan på
crème brûlée med mikron. Mångsidig tillagning på ett enkelt sätt.

Snabb uppvärmning som sparar tid
Snabb tillagning med enastående resultat. Denna ugn
värms upp snabbt, och du får mer tid för måltiden
tillsammans med familj och vänner.

Absolut noggrannhet, varje gång
Sätt på timern genom att trycka på start/stop. Den rena glasdisplayen med
touch-knappar ger dig större kontroll på matlagningen. Det betyder att du kan
förvänta dig absolut noggrannhet - även om du går bort en stund från din ugn.

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
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.

• Ugn med integrerad mikrofunktion
• Display med timer, count up-timer och start/stoppautomatik
• Pop in/Pop out-vred
• Elektronisk temperaturinställning
• Automatiska temperaturförslag
• Restvärmevisning
• Ugnslampa
• Kylfläkt
• Kontrollpanel med barnlås
• ISOFRONT® PLUS - sval ugnslucka
• Medföljande tillbehör: 1 Emaljplåt, 1 Glass plate, 1 Krom

med Ren emalj
BBB5000QB
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Kommersiellt namn
Färg
Rengöring
Ugnsbotten
Nettovolym, liter
Produktmått H x B x D, mm
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Plåt, max bakningsyta, cm2
Temperaturspann
Mikrovågseffekt, W
Grill, min W
Färg på ugnsdisplay
Ljudnivå, dB(A) IEC 704-3
Sladdlängd, (ca) m
Max anslutningseffekt, W
Spänning, V
Säkring, A
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

7000 FLEXI
CombiQuick
Svart
Slät emalj
Grå emalj
43
455x595x567
450x560x550
1630
30°C - 230°C
1000
1900
Vit
52
1.5
3000
220-240
16
944 066 911
7332543794164

