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7100 Vejle
75 85 15 11

Siemens - Siemens HR676GIS1S - Dampovn

16.499,00 kr.
Indbygningsovn med innovativ pulseSteam funktion, damptilførsel som
optimerer bagning og stegning i ovnen og giver sprøde og saftige
resultater.
• Forvarmning er ikke nødvendigt, og du sparer tid med coolStart
At tilberede frossent mad i ovnen er nu endnu hurtigere - takket være
den innovative coolStart-funktion. Ved hjælp af den intelligente
opvarmning kan du nu tilberede frossen mad hurtigere og uden
forvarmning og derved spare tid.
• softMove: Lyden af god kvalitet
Let betjening af ovnen uden at rive og flå. Den intelligente
dæmpningsmekanisme gør, at ovnlågen åbner og lukker dæmpet.
• 4D-varmluft: Fleksibelt valg af bageniveau - altid et godt resultat
iQ700 ovne med 4D-varmluft. Uanset hvor du placerer pladerne i ovnen,
bliver resultatet perfekt. Lav mad på flere niveauer. Den innovative
teknologi i ovnens ventilator fordeler varmen jævnt i hele ovnrummet.
Resultatet bliver perfekt, uanset om du steger eller bager på et, to, tre
eller fire niveauer samtidig.
• Pre-definerede anbefalinger til indstillinger giver de bedste resultater for mange retter: cookControl Plus
Vælg blot den ønskede ret og angiv vægten - så anbefaler cookControl Plus-funktionen umiddelbart indstillingerne til en perfekt tilberedning.
På denne måde opnår du de bedste resultater for de mange retter i cookControl Plus på en pålidelig måde.
• Med pulseSteam-funktionen bliver din bøf dejlig sprød på ydersiden og saftig indvendig
Med tilførsel af vanddamp til klassiske opvarmningsprgrammer, kan du lave mange forskellige retter med helt perfekt. Funktionen er f.eks.
nyttig til at give brødet en sprød skorpe eller sikre, at stegen bliver saftig, da fugten på madens overflade fordamper og gør den sprød eller
saftig. Det er heller ikke et problem at opvarme mad, da fugten bevares.
• Kapacitet ovnrum: 71
• Energiklasse: A
• Bredde: 59,5
• Dybde: 54,8
• Højde: 59,5
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Teknisk information
Rensefunktion

Pyrolyse

Sikkerhedsegenskaber

Automatisk frakobling, tilbageværende varmeindikator, kølig

Model

HR676GIS1S

Vægt

41,8 kg

Overensstemmelsesstandarder

Direktiv 65/2014/EU

Type

Digital

Ovnstørrelse

Stor

Styringstype

Berøringsstyring

Kontrollokation

Frontpanel

Berøringskontroller

Ja

Spænding

220 - 240 V

Ovntype

Elektrisk ovn - 71 liter - Klasse A

Ovnhyldepositioner

5

Døråbne-type

Drop ned-dør

Ovnvindue

Ja

Ovnlys

Ja

Teleskopiske hyldeskinner

Ja

Ledningslængde

1,2 m

Nominel strøm

16 A

Dørfarve

Sort

Energieffektivitetsindeks

87,1

Teknologi

TFT

Antal ovnopvarmningstilstande

13

