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Electrolux - Electrolux EO90SSK1 - Dampovn

                          

Electrolux dampovn EO90SSK1
    Med Electroluxs multifunktionelle 900 SteamPro ovn kan du dampe og
varme       til endnu bedre bagning og stegning eller forsigtigt tilberede fisk
og       grøntsager med ren damp. Du kan sous-vide med selvtillid for
professionelle resultater.

          

     Steamify®, din dampassistent

     Steamify®-funktionen gør det endnu nemmere at lave lækre retter.
Indtast       den tilberedningstemperatur, du normalt bruger, og ovnen
justerer       automatisk indstillingerne, så maden dampes til perfektion. For
sundere,       bedre mad, mød vores dampekspert.

     Forseglet delikatesse

     Brug sous vide-funktionen i ovnen til at genskabe resultater som på en
restaurant. Madlavning ved lave temperaturer intensiverer smagen, hvilket
betyder, at lækre aromaer og teksturer bevares.

     Præcisionstilberedning med stegetermometer

     Takket være stegetermometeret opnår du perfekte resultater hver gang. Det       giver dig mulighed for at overvåge tilberedningsprocessen
ved at måle       madens kernetemperatur. Ovnen giver besked, når maden har nået den ønskede       kernetemperatur, og stopper derefter
tilberedningen.

     Touch Display – intuitiv og funktionel inden for rækkevidde

     Med EXCite Touch Display kan du nemt justere temperatur og tid, uanset om       du bager muffins eller tilbereder laks. Giver dig den
teknologi, du har       brug for, og den hjælp, du ønsker at tilberede de velsmagende retter, du       elsker.

     Spar tid med Fast Heat Up-funktionen

     Fast Heat Up-funktionen sikrer, at ovnen er klar, når du er. Med en       kortere forvarmningstid sammenlignet med konventionel
opvarmning kan du       bruge den ekstra tid til at skabe endnu mere mindeværdige måltider.

          

       70 liter ovnrum  SteamPro damp til perfektion  Sous-vide / Damprens  Energiklasse A++ 
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Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

RensefunktionRensefunktionRensefunktionRensefunktion Ja (damprens)Ja (damprens)Ja (damprens)Ja (damprens)

UdtræksskinnerUdtræksskinnerUdtræksskinnerUdtræksskinner JaJaJaJa

Indre belægningIndre belægningIndre belægningIndre belægning EmaljeEmaljeEmaljeEmalje

SikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaber Kontrollås, IsoFront Plus glasdør, tilbageværende varmeindikKontrollås, IsoFront Plus glasdør, tilbageværende varmeindikKontrollås, IsoFront Plus glasdør, tilbageværende varmeindikKontrollås, IsoFront Plus glasdør, tilbageværende varmeindik

ModelModelModelModel EO90SSK1EO90SSK1EO90SSK1EO90SSK1

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 39 kg39 kg39 kg39 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

BerøringskontrollerBerøringskontrollerBerøringskontrollerBerøringskontroller JaJaJaJa

SpændingSpændingSpændingSpænding 230 V230 V230 V230 V

OvntypeOvntypeOvntypeOvntype Elektrisk ovn - multifunktion - 70 liter - Klasse A++Elektrisk ovn - multifunktion - 70 liter - Klasse A++Elektrisk ovn - multifunktion - 70 liter - Klasse A++Elektrisk ovn - multifunktion - 70 liter - Klasse A++

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 1,5 m1,5 m1,5 m1,5 m

DørfarveDørfarveDørfarveDørfarve SortSortSortSort

EnergieffektivitetsindeksEnergieffektivitetsindeksEnergieffektivitetsindeksEnergieffektivitetsindeks 61,961,961,961,9

TeknologiTeknologiTeknologiTeknologi TFTTFTTFTTFT

Grill varmeeffektGrill varmeeffektGrill varmeeffektGrill varmeeffekt 2300 W2300 W2300 W2300 W


	PriceField: 16.399,00 kr.


