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Electrolux - Electrolux EO90MNK1 - Kombiovne

  Indbygningsovn EO90MNK1 ElectroluxLækker mad på halvdelen af
tidenCombiQuick® reducerer den tid, det tager at tilberede lækker mad.
Maden tilberedes dobbelt så hurtigt i dette kompakte produkt ved at
kombinere en konvektionsventilator, en multifunktionsovn og en
mikrobølgeovn. Det giver dig mulighed for at lave vidunderlige måltider på
halvdelen af tiden.Grill til varierede måltiderNyd boblende mozzarella-
toasties og saftig grillet kylling i mikrobølgeovnen. Den ekstra grillfunktion
betyder, at du hurtigt kan nyde dine yndlingsretter.Touch display - intuitivt
og funktionelt med alt lige ved håndenTFT-ovnen med touch-display gør
det nemt at justere tid og temperatur, uanset om du bager muffins eller
tilbereder laks. Vi giver dig den teknologi og hjælp til madlavning, du har
brug for, så du kan tilberede de lækre retter, du elsker.Grill og få gyldne
resultaterFra sprød bacon til boblende mozzarella - du får mere ud af din
grill end nogensinde før. Perfekt til sprøde kyllingevinger og halloumi, der
smelter i munden.Automatiske vægtprogrammerDu skal blot vælge den
type kød, du ønsker at tilberede, og derefter indstille den faktiske vægt. De
færdige vægtprogrammer klarer resten.Hurtig og effektiv, jævn
tilberedningVarmluftsystemet cirkulerer varmen i hele ovnen, så alt bliver
tilberedt jævnt. Uden at du behøver at vende panden. Ovnen varmes
hurtigere op, hvilket sparer tid og energi.Opskrifter i ovnenDu ved, hvad du
vil lave, men ikke hvordan, så brug ovnopskrifterne og lad dig guide til et
perfekt resultat.Automatiske temperaturforslagOvnen foreslår en standard ovntemperatur for den funktion, du har valgt. Du kan nemt ændre
indstillingen, hvis du har andre præferencer.Elektronisk temperaturindstillingDen elektroniske termostat sikrer, at temperaturen i ovnen er jævn
og præcis. På den måde kan du være sikker på altid at få et godt resultat - overalt i ovnen.Automatisk sikkerhedsafbrydelseHvis du glemmer
at slukke for ovnen, slukker den automatisk efter et stykke tid. Alt efter den valgte ovntemperatur tager det forskelligt lang tid.
KøleblæserKøleblæseren starter automatisk, når ovnen tændes, for at holde ovnlågen kold, mens de elektriske komponenter køles ned.
SikkerhedKontrolpanel med børnelås for at forhindre uønskede justeringer af indstillingerne.   43 liter ovnrum  Maks. mikrobølgeeffekt: 1000
Touch betjening / hurtig opvarmning  Varmluft og grill 

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Højde (cm)Højde (cm)Højde (cm)Højde (cm) 45.5045.5045.5045.50

Bredde (cm)Bredde (cm)Bredde (cm)Bredde (cm) 59.5059.5059.5059.50

Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm) 56.7056.7056.7056.70

FarveFarveFarveFarve SortSortSortSort

MærkeMærkeMærkeMærke ElectroluxElectroluxElectroluxElectrolux

Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm) 56565656

Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm) 55555555
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Teknisk information fortsat

Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm) 45454545

RensefunktionRensefunktionRensefunktionRensefunktion Clean emaljeClean emaljeClean emaljeClean emalje

GrilleffektGrilleffektGrilleffektGrilleffekt 1900 W1900 W1900 W1900 W

VarmluftVarmluftVarmluftVarmluft JaJaJaJa

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 39,539,539,539,5

Kapacitet ovnrum (ltr)Kapacitet ovnrum (ltr)Kapacitet ovnrum (ltr)Kapacitet ovnrum (ltr) 43434343

Maks. mikrobølgeeffektMaks. mikrobølgeeffektMaks. mikrobølgeeffektMaks. mikrobølgeeffekt 1000100010001000

BetjeningBetjeningBetjeningBetjening TouchTouchTouchTouch


	PriceField: 8.999,00 kr.


