700 SteamCrisp Inbyggd Ugn 72 L A+ Rostfri
CKP9000X

Där välsmakande förvandlas till utsökt
Dags att upptäcka kraften i ånga med SteamCrisp®-ugnen. Ugnen tillför
fuktighet i matlagningsprocessen, vilket innebär att maten lagas vid lägre
temperaturer och inte torkar ut. Och ger en gyllene, krispig skorpa och en
saftig mitt.
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Produktfördelar
Mör inuti, krispig på utsidan med SteamCrisp
Säg hej då till vanlig bakning och hej till SteamCrisp.
Kombinationen av ånga och traditionell värme är
perfekt för bakning och ugnsstekning så att maten
tillagas försiktigt och inte torkar ut. Smak och textur
förbättras med ånga.

Laga mat med precision med vår
matlagningstermometer
Tack vare vår matlagningstermometer får man perfekta
resultat varje gång. Med den övervakas
matlagningsprocessen genom att mäta matens
innertemperatur. Den till och med meddelar när maten
är tillagad till önskad temperatur och stängs av.

Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla
Att hålla ugnen som ny är inte svårt med vår smarta
pyrolytiska rengöringsfunktion. Det självrengörande
systemet värmer ugnen till en temperatur som
förvandlar fett och andra rester till aska. Det betyder att
du bara behöver torka av botten och aldrig mer
skrubba.

LED-timerdisplayen ställer in den bästa temperaturen
LED-displayen föreslår rätt temperatur baserat på den matlagningsfunktion du
väljer, så att du aldrig behöver gissa vilken temperatur som passar bäst för din
maträtt. Du kan fortfarande justera temperaturerna manuellt och ställa in startoch stopptider.
Spara tid med vår funktion för snabbuppvärmning
Med vår Snabbuppvärmningsfunktion är ugnen redo när du är. Det är kortare
uppvärmningstid jämfört med konventionell uppvärmning så att du kan
förvandla dessa extra stunder till mer minnesvärda måltider.

• SteamCrisp (25% ånga)
• Display med timer, count up-timer och start/stoppautomatik
• Pop in/Pop out-vred
• Matlagningstermometer med auto-off
• 2 pyrolytiska rengöringsprogram
• Rengöringspåminnelse
• Snabbuppvärmningsfunktion
• Elektronisk temperaturinställning
• Automatiska temperaturförslag
• Restvärmevisning
• Ugnslampa halogen i bakkant
• Ugnsstegar med Easy Entry
• Kylfläkt
• Ugnsglas som är lätta att rengöra
• Kontrollpanel med barnlås
• Luckspärr
• IsoFront Top® sval ugnslucka
• Utdragbara bakplåtsskenor TR1LV medföljer
• Medföljande tillbehör: 1 Emaljplåt, 1 Långpanna i emalj, 1 Proffsplåt, 1 Krom
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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
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
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

700 PRO
SteamCrisp
Rostfri
Pyrolys (2 cykler)
Grå emalj
72
A+
594x596x569
600x560x550
1424
30°C - 300°C
2300
Vit
0.93
0.69
45
1.6
3380
220-240
949 494 751
7332543731190

