EKP800V Inbyggnadsugn
Professionell nivå på renhet, men utan
skrubbande
Med den pyrolytiska självrengörande ugnen får du
riktig renhet på ett knapptryck - och gör rester till aska
som kan torkas bort. Den kan t.o.m. berätta för dig när
den behöver rengöras.

Vidga dina matlagningsvyer
Vidga din matlagningshorisont med denna touchmeny med text &ikon. Den
inkluderar hjälpfunktioner och 90 förinställda matlagningsprogram. Du kan
dessutom spara upp till 20 av dina egna favoritprogram.

Se vad din maträtt har för temperatur
Matlagningstermometern ger dig en virtuell vy av
matens insida så att du kan kontrollera hur den
tillagas. Den stänger dessutom av ugnen när du
uppnått önskat temperatur

Fler produktfördelar :
• Stor fläkt för att alltid få ett jämnt resultat
• Underhållsfritt filter
• VelvetClosing ®-funktionen stänger luckan mjukt

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Matlagningstermometer
•Pyrolytisk självrengöring
•Elektronisk temperaturinställning
•Ugnsfunktioner: Undervärme, Grill,
Över/undervärme, Varmhållning,
Gratinering, Varmluftsgrill, Varmluft,
Varmluft, Torkning, Fuktig varmluft,
Lågtemperaturstekning
•Snabbstartsfunktion
•Automatiska temperaturförslag
•Integrerade recept
•Minnesfunktion för favoritrecept
•Automatiska viktprogram
•VelvetClosing® - mjukstängande lucka
•Rengöringspåminnelse
•Elektroniskt barnlås
•Restvärmevisning
•Display med språkval
•Halogenlampa
•Lampan tänds när ugnsluckan öppnas
•Tillagningsanvisningar på ugnsluckans
insida
•Ugnsglas som är lätta att rengöra
•Varmluftsfläkten stannar när luckan
öppnas
•Kylfläkt

• HöjdxBreddxDjup, mm : 594x594x567
•Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 590x560x550
•Energiklass : A+
•Nettovolym, liter : 71
•Energiförbrukning, över/undervärme, kWh : 1.09
•Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.69
•Ugnsstorlek : Stor
•Max anslutningseffekt, W : 3680
•Ugnsemalj : Pyrolysrengöring
•Sladdlängd, (ca) m : 1.5
•Säkring, A : 16
•Spänning, V : 230
•Elkontakt : Stickkontakt
•Temperaturspann : 30°C - 300°C
•Färg på display : Vit
•Extra funktioner : Fett och luktfilter, Funktionslås
•Matlagningstermometer-övre ugn : Ja
•Luckspärr : Elektroniskt lucklås, Pyrolyslås
•Ugnsstegar : Krom, Löstagbara med Perfect Entry
•Plåtar : 1 Emaljplåt, 1 Långpanna i emalj, 1 Proffsplåt
•Grillgaller : 1 Krom
•Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424
•Medföljande tillbehör : Utdragbara bakplåtsskenor TR1LV
•Maxtemperatur på lucka. K-värde : 20
•Färg : Vit/Vit
•Nettovikt, kg : 37
•Produktnummer (PNC) : 944 184 614
•EAN-kod : 7332543447886

Stor och energisnål ugn
i ny design med full
elektronik och integrerad
matlagningstermometer
för alltid perfekt
matlagningsresultat. 3
pyrolysrengöringsprogra
m gör din ugn ren och
fräsch. Ett inbyggt fettoch luktfilter förbränner
med automatik matoset
som annars skulle
stannat i t ex gardiner
och kläder.
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