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Electrolux - Electrolux EO90PCK1 - Ovn til indbygning

  Indbygningsovn EO90PCK1 ElectroluxElectrolux EO90PCK1 er en ovn
med damp, stegetermometer, hurtigstart og pyrolyse.Møre indeni, sprøde
udenpåDet er tid til at opdage dampens kraft med SteamCrisp®-ovnen.
Ovnen tilføjer fugt til tilberedningsprocessen, hvilket betyder, at maden
tilberedes ved lavere temperaturer og ikke tørrer ud. Det giver en gylden,
sprød skorpe og en saftig kerne.Tilberedning med præcisionTakket være
madlavningstermometeret får du perfekte resultater hver gang. Den
overvåger tilberedningsprocessen ved at måle madens indre temperatur.
Den giver dig endda besked, når maden er tilberedt til den ønskede
temperatur, og slukker.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. Den giver dig
den teknologi og hjælp til at tilberede de lækre retter, du elsker, og du får
den hjælp, du har brug for.Spar tid med hurtig opvarmningMed den hurtige
genopvarmningsfunktion er ovnen klar, når du er klar. Den har kortere
opvarmningstid sammenlignet med konventionel opvarmning, så du kan
gøre de ekstra øjeblikke til mere uforglemmelige måltider.Hurtig og effektiv,
jævn tilberedningVarmluftsystemet cirkulerer varmen i hele ovnen, så alt
bliver tilberedt jævnt. Uden at du behøver at vende panden. Med
Electrolux-teknologi varmer ovnen hurtigere op, hvilket sparer tid og energi.
72 liter ovnrum   Pyrolyse / Stegetermometer   SteamCrisp / Touch display
Energiklasse A+

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Indre belægningIndre belægningIndre belægningIndre belægning EmaljeEmaljeEmaljeEmalje

SikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaber Automatisk frakobling, kontrollås, tilbageværende varmeindikAutomatisk frakobling, kontrollås, tilbageværende varmeindikAutomatisk frakobling, kontrollås, tilbageværende varmeindikAutomatisk frakobling, kontrollås, tilbageværende varmeindik

ModelModelModelModel EO90PCK1EO90PCK1EO90PCK1EO90PCK1

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 33,2 kg33,2 kg33,2 kg33,2 kg

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Direktiv 65/2014/EU, Directive 66/2014/EUDirektiv 65/2014/EU, Directive 66/2014/EUDirektiv 65/2014/EU, Directive 66/2014/EUDirektiv 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU

OvnstørrelseOvnstørrelseOvnstørrelseOvnstørrelse StorStorStorStor

DørtypeDørtypeDørtypeDørtype GlasdørGlasdørGlasdørGlasdør

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype Elektronisk, berøringsstyringElektronisk, berøringsstyringElektronisk, berøringsstyringElektronisk, berøringsstyring

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel
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Teknisk information fortsat

BerøringskontrollerBerøringskontrollerBerøringskontrollerBerøringskontroller JaJaJaJa

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V220 - 240 V220 - 240 V220 - 240 V

OvntypeOvntypeOvntypeOvntype Elektrisk ovn - 72 liter - Klasse A+Elektrisk ovn - 72 liter - Klasse A+Elektrisk ovn - 72 liter - Klasse A+Elektrisk ovn - 72 liter - Klasse A+

OvnhyldepositionerOvnhyldepositionerOvnhyldepositionerOvnhyldepositioner 5555

Døråbne-typeDøråbne-typeDøråbne-typeDøråbne-type Drop ned-dørDrop ned-dørDrop ned-dørDrop ned-dør

OvnvindueOvnvindueOvnvindueOvnvindue JaJaJaJa

OvnlysOvnlysOvnlysOvnlys JaJaJaJa

Teleskopiske hyldeskinnerTeleskopiske hyldeskinnerTeleskopiske hyldeskinnerTeleskopiske hyldeskinner JaJaJaJa

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,6 m1,6 m1,6 m1,6 m

DørfarveDørfarveDørfarveDørfarve SortSortSortSort

EnergieffektivitetsindeksEnergieffektivitetsindeksEnergieffektivitetsindeksEnergieffektivitetsindeks 81,281,281,281,2

TeknologiTeknologiTeknologiTeknologi TFTTFTTFTTFT

Grill varmeeffektGrill varmeeffektGrill varmeeffektGrill varmeeffekt 2300 W2300 W2300 W2300 W

DampfunktionDampfunktionDampfunktionDampfunktion JaJaJaJa

StrømforbrugStrømforbrugStrømforbrugStrømforbrug 3390 W3390 W3390 W3390 W

Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL)Lydtryksniveau (SPL) 45 dB(A)45 dB(A)45 dB(A)45 dB(A)

MærkeMærkeMærkeMærke ElectroluxElectroluxElectroluxElectrolux

ProdukttypeProdukttypeProdukttypeProdukttype Ovn - ElektriskOvn - ElektriskOvn - ElektriskOvn - Elektrisk

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

Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm) 55555555

Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm) 60606060

Inkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehør Emalje bakke ¦ Emaljebageplade ¦ Professionel bagefad ¦ KromEmalje bakke ¦ Emaljebageplade ¦ Professionel bagefad ¦ KromEmalje bakke ¦ Emaljebageplade ¦ Professionel bagefad ¦ KromEmalje bakke ¦ Emaljebageplade ¦ Professionel bagefad ¦ Krom

Forbrug traditionel (kWh)Forbrug traditionel (kWh)Forbrug traditionel (kWh)Forbrug traditionel (kWh) 0,930,930,930,93

Forbrug varmluft (kWh)Forbrug varmluft (kWh)Forbrug varmluft (kWh)Forbrug varmluft (kWh) 0,690,690,690,69


	PriceField: 12.399,00 kr.


