600 SurroundCook Inbyggd Ugn 72 L A Vit
COB100W

Dina maträtter blir alltid lika läckra
Med SurroundCook®-ugnen tillagas allt från knaprig grillad kyckling till delikata
maränger jämnt. Vår ugn säkerställer att den interna temperaturen är konstant
hela tiden, eftersom fläkten cirkulerar luften och värmen. Nu behöver man inte
längre vända på formen eller plåten.

Med SurroundCook®-ugnen tillagas allt från knaprig grillad kyckling till delikata
maränger jämnt. Vår ugn säkerställer att den interna temperaturen är konstant
hela tiden, eftersom fläkten cirkulerar luften och värmen. Nu behöver man inte
längre vända på formen eller plåten.

Produktfördelar
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.

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 Even Cooking-system 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.

Baka mer åt gången med vår extra stora bakplåt
Få fram mer av smakerna med vår extra stora bakplåt som gör att du kan baka
mer på en gång. Det är dags att få perfekt fluffiga muffinsar för
eftermiddagskaffet eller en välsmakande köttfärslimpa till vännerna. Mer plats
betyder mer fantastiska recept.
Grilla och få gyllene resultat
Från knaperstekt bacon till bubblande mozzarella får du mer av din grill än
någonsin tidigare. Perfekt för knapriga kycklingvingar och halloumi som
smälter i munnen.

• Multifunktionell ugn med varmluft
• Vred
• Ugnslampa halogen i bakkant
• Kylfläkt
• Ugnsglas som är lätta att rengöra
• Luckspärr
• Medföljande tillbehör: 1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå emalj, 1 Krom

600 SurroundCook Inbyggd Ugn 72 L A Vit
COB100W
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

600 FLEX
SurroundCook
Vit
Aqua
Grå emalj
72
A
594x594x569
600x560x550
1424
50°C - 275°C
1700
0.93
0.81
53
1.6
2790
220-240
949 496 292
7332543725052

