SteamBake - Indbygningsovn 71 l,
Rustfri stål med AntiFingerPrint
IEP970RF

TILFØR DAMP OG FÅ SPRØDT BAGVÆRK
PlusSteam-funktionen i SteamBake ovnen tilføjer damp. Damp sikrer en sprød
skorpe og en blød kerne. Det gælder alle retter.

Med vores selvrensende SteamBake ovn kan du tilføre din madlavning lidt
ekstra magi med damp. Kræver blot et tryk på en enkelt knap. Denne
spændende indbygningsovn giver dig de samme muligheder og høje kvalitet
fra vores øvrige ovne som du måske kender os for, blot med muligheden at
tilsætte dampskud til fx dit bagværk. Du får

Fordele og funktioner
Perfekte resultater med madlavningstermometeret
Med det integrerede stegetermometer kan du måle
kernetemperaturen af din ret under tilberedningen. Så
får du perfekte resultater hver gang.
Stege-/madlavningstermometeret er ideel til både
stegning og bagning.

En selvrensende ovn
Med en enkelt berøring af den Pyrolytiske
rensningsfunktion omdannes snavs, fedt og madrester i
ovnen til aske, der nemt kan tørres af med en fugtig
klud.

Design i højeste kvalitet og en førsteklasses
ydeevne
SoftMotion™-teknologien i denne ovnlåge sikrer, at den
altid lukkes blødt og stille – ingen smækken med lågen
og en førsteklasses kvalitetsfølelse.

Absolut præcision, hver gang
Det avancerede timer-display giver dig styr på din madlavning. Indtast
start-/stoptider på LCD-skærmen til automatisk start og stop af ovnen. Det
sikrer præcision - også selvom du forlader ovnen et øjeblik.
Ovnen, der forbliver kølig udenpå
IsoFront Top®-ovnlågen holdes kølig udvendigt – hvilket giver en sikker
betjening i alle situationer.

• SteamBake indbygningsovn med PlusSteam
• Multifunktionsovn med ægte varmluft
• Elektronisk ur med optælling, minutur og start-stop automatik
• Pop-ud knapper
• Soft Closing
• Blæserautomatik
• Lysautomatik
• Hurtig opvarmningsfunktion
• Elektronisk temperaturstyring
• Automatisk temperaturforslag
• Automatisk sluk af ovn
• Katalysator ved pyrolyse
• Restvarmeindikator
• Madlavningstermometer med autosluk og resttid
• Bageoversigt på indersiden af ovnlågen
• FloodLight™ halogen ovnbelysning, top
• PerfectEntry ovnribber
• AntiFingerPrint
• Aktiv kølesystem
• Rengøringsvenlig ovnlåge - kan skilles ad uden brug af værktøj
• Børnesikring af betjeningspanel
• Børnesikring af ovnlågen
• IsoFront Top® kold ovnlåge
• Medfølgende tilbehør: 1 bageplade, 1 bradepande, 1 professionel bageplade
m/non-stick, 1 rist
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Tekniske data
Produktserie
Farve
Ovnrum, rengøring
Ovnrum netto, ltr.
Emalje, sider/bagvæg
Energieffektivitetsklasse
Udvendige mål, HxBxD, mm
Indbygningsmål, HxBxD, mm
Bagepladeareal, cm²
Temperaturinterval
Grilleffekt, W
Farve i display
Energiforbrug traditionel ovn,
kWh/cyklus
Energiforbrug varmluftsovn,
kWh/cyklus
Lydniveau max., dB(A)
Tilslutningseffekt, W
Elementspænding, V
El-tilslutning, amp.
EAN

SteamBake Rustfri stål med AntiFingerPrint
Pyrolyse
71
Clean emalje
A+
594x595x567
590x560x550
1424
30°C - 300°C
2300
Hvid
1.09
0.69
48
3500
230
16
7332543531493

