700 SenseCook med Aqua Clean
COB400W

Din genväg till perfekt resultat
Få läckra resultat tillsammans med oss. 700 SenseCook®-ugnen med
matlagningstermometer övervakar innertemperaturen i maten. Och den stängs
av när rätt temperatur har uppnåtts. Hemligheten bakom möra stekar och
underbar lasagne.

Få läckra resultat tillsammans med oss. 700 SenseCook®-ugnen med
matlagningstermometer övervakar innertemperaturen i maten. Och den stängs
av när rätt temperatur har uppnåtts. Hemligheten bakom möra stekar och
underbar lasagne.

Produktfördelar
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.

Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay
Det är enkelt att hålla koll på din mat med vår LED-timer. Ställ in exakta
tillagningstider och övervaka maten medan den tillagas - med
matlagningstermometern. Enkelt att hålla koll, så att du kan fokusera på din
kulinariska kreativitet.

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.

Snabb och effektiv, jämn tillagning
Vårt varmluftssystem gör så att värme cirkulerar i hela ugnen, så att allt tillagas
jämnt. Utan att behöva vända på formen. Med vår teknik värms ugnen upp
snabbare och sparar tid och energi.
Jämnt tillagat med multinivåtillagning
Jämnt tillagad mat med Multilevel Cooking. Den extra uppvärmningsringen
betyder att du kan laga maten jämnt över tre nivåer. Perfekt när du vill göra
cookies med smak av fudge och läckra pajer.

• Multifunktionell ugn med varmluft
• Display med timer och start/stoppautomatik
• Pop in/Pop out-vred
• Matlagningstermometer med auto-off
• Ugnslampa halogen i bakkant
• Ugnsstegar med Easy Entry
• Kylfläkt
• Ugnsglas som är lätta att rengöra
• Luckspärr
• Medföljande tillbehör: 1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå emalj, 1 Krom

700 SenseCook med Aqua Clean
COB400W
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
Säkring, A
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

700 SENSE
SenseCook
Vit
Aqua
Grå emalj
72
A
594x594x568
600x560x550
1424
50°C - 275°C
1700
Vit
0.93
0.81
53
1.6
2790
220-240
16
949 496 676
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