
Ovnen holder seg kjølig å ta på
Takket være Safe to touch Top-døren, holdes utsiden av ovnsdøren relativt 
kjølig, slik at den alltid er trygg å bruke.

Oppnå gourmetkvalitet med litt profesjonell hjelp
Med en stor LCD-skjerm, garanterer denne intuitive ovnen gourmetkvalitet 
hver eneste gang med ovnens oppskriftshjelp. Ved å justere temperaturene og 
tidsinnstillingene automatisk til mange forskjellige typer mat har du fullstendig 
kontroll over matlagingen, uansett om du lager middag for to eller verter et helt 
middagsselskap

En selvrengjørende ovn
Med ett trykk på Pyrolytic rengjøring-funksjonen, vil 
smuss, fett og matrester i ovnen gjøres om til aske som 
du lett kan tørke av med en fuktig klut.

Luksuriøst utseende og følelse, kombinert med 
topp ytelse
Soft Closing Door-teknologien som er innebygget i 
døren sørger for at den alltid blir lukket mykt og stille, 
og gir både utseende og følelsen av førsteklasses 
ytelse.

Perfekte resultater med steketermometer 
Takket være steketermometeret i denne ovnen, kan du 
måle kjernetemperaturen fra midten av retten din 
nøyaktig i løpet av tilberedningen. Slik at du får det 
perfekte resultat hver gang.

MaxiKlasse stekeovn med markedets største stekebrett og Pyrolyse-funksjon i 
elgant sort design. Innebygd matsensor som konstant måler 
kjernetemperaturen på maten og tilpasser stekingen ut i fra hvordan du 
foretrekker maten. Dobbel ovnsbelysning og sikkerhetsdør med dempet 
lukking.

Lett stekt. Medium. Godt stekt. Rett ved fingerspissene.
Vi introduserer din nye sous chef. Det nye verktøyet ditt i jakten på den mest 
saftige lammeribben og den møreste laksefileten. Bruk matsensoren til å stille 
inn ovnen slik du vil tilberede maten – lett stekt, medium, gjennomstekt. Selv 
uten å åpne ovnsdøren, blir alt fra møre kjøttstykker til herlige 
sjokoladefondanter

Fordeler og Egenskaper

• Multifunksjonsovn med ekte varmluft
• Touch-betjening
• 2 pyrolyseprogrammer
• SoftMotion™: dempet dørlukking
• Viften stopper når døren åpnes 
• Ovnslys som automatisk slås på når man åpner døren 
• Rask oppvarmingsfunksjon 
• Elektronisk temperaturregulering
• Forhåndsprogrammerte oppskrifter
• Automatisk temperaturforslag 
• Automatiske vektprogrammer 
• Display med språkvalg
• Restvarmeindikator 
• Steketermometer med Auto Av og angivelse av resttid
• Lagre opptil 20 av dine favorittprogrammer
• Bakediagram på innsiden av ovnsdøren 
• FloodLight ovnsbelysning for full oversikt over maten
• Perfect Entry ovnsstiger
• Kjølevifte
• Enkel rengjøring av ovnsdøren
• Funksjonssperre
• Dørlås
• IsoFront Top sikkerhetsdør
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Innvendig materiale Grå emalje
Emaljetype Pyrolyse
Dørfarge Sort
Farge Black
Energiklasse A+
Volume usable, l 71
Størst overflate 1424
Energiforbruk med over/undervarme 
kWh 1.09

Energiforbruk med varmluft 0.69
Utvendige mål HxBxD (mm) 594x595x567
Innbyggingsmål HxBxD (mm) 590x560x550
Temperaturområde 30°C - 300°C
Grill element power - Top Oven 2300
Mikrobølgeeffekt i w 0
SE_Oven_Timercolor Hvit
Lengde på kabel (m) 1.5
Total tilkoblingseffekt 3500
Volt 230
Product Partner Code E - Generic Partner All
Kamera/Connectivity -/-
Steamify -
Markedsføringsnavn SenseCook
Pyrolyse Ja (3 sykluser)
Rengjøring Pyrolytisk

Produktspesifikasjon
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