7000 SteamCrisp Inbyggd Ugn 71 L
A++ Rostfri med Anti Finger Print
BHS8500M

Alltid saftiga och möra resultat
Dina maträtter tas till nästa nivå av 7000 SteamCrisp®-ugnen. Den avger lätt
ånga till den vanliga ugnsvärmen, så att din stek kommer ut saftig och att
grönsakerna inte blir torra och allt kommer ut sprött.

Dina maträtter tas till nästa nivå av 7000 SteamCrisp®-ugnen. Den avger lätt
ånga till den vanliga ugnsvärmen, så att din stek kommer ut saftig och att
grönsakerna inte blir torra och allt kommer ut sprött.

Produktfördelar
Ånga. Den nya smakstandarden.
Med SteamCrisp-ugnen når du nya höjder i köket
genom att vanlig ugnsvärme kompletteras med ånga så
att rätterna blir gyllenbruna och får fin stekskorpa
samtidigt som smak och konsistens bevaras för saftiga
och möra rätter.

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.

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

Funktionellt. Integrerat. Personligt. Smart Kitchen
Styr din ugn på distans, utforska våra olika partners och få personlig
matlagningshjälp, allt via My AEG Kitchen-appen. Det praktiska och enkla
sättet att berika din Smart Kitchen-upplevelse.
Ugn med intuitiv tillagning. Med EXCite pekskärm
EXCite pekskärmen erbjuder en mängd ugnsfunktioner med alternativ för varje
rätt. Den förenklar även inställningen av ugnstemperatur och timerfunktioner.
Du får också direkt feedback och den viktigaste informationen.

• Ugn med WiFi-uppkoppling
• Touchkontroll
• Soft Closing
• Matlagningstermometer med auto-off
• 3 pyrolytiska rengöringsprogram
• Snabbuppvärmningsfunktion
• Elektronisk temperaturinställning
• Recept i ugnen
• Automatiska temperaturförslag
• Automatiska viktprogram
• Automatisk säkerhetsavstängning
• Restvärmevisning
• FloodLight™ med dubbla lampor fokuserar 100% på maten
• Ugnsstegar med Perfect Entry
• Kylfläkt
• Ugnsglas som är lätta att rengöra
• Kontrollpanel med barnlås
• Luckspärr
• ISOFRONT® TOP - sval ugnslucka
• Utdragbara bakplåtsskenor TR1LFSTV medföljer
• Medföljande tillbehör: 1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå emalj, 1 Krom
• Display med språkval
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Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Kommersiellt namn
Färg
Rengöring
Ugnsbotten
Nettovolym, liter
Energiklass
Produktmått H x B x D, mm
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Plåt, max bakningsyta, cm2
Temperaturspann
Kapacitet vattentank
Mikrovågseffekt, W
Grill, min W
Färg på ugnsdisplay
Energiförbrukning, över/undervärme,
kWh
Energiförbrukning, varmluft, kWh
Ljudnivå, dB(A) IEC 704-3
Sladdlängd, (ca) m
Max anslutningseffekt, W
Spänning, V
Säkring, A
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

7000 PRECISE
SteamCrisp
Rostfri med Anti Finger Print
Pyrolys (3 cykler)
Grå emalj
71
A++
594x595x567
590x560x550
1424
30°C - 300°C
950 ml
2300
Vit
1.09
0.52
48
1.5
3500
230
16
944 188 468
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