
EOB400X Indbygningsovn

Udfold din kulinariske kreativitet

De mange forskellige programkombinationer i denne multifunktionsovn,
sammen med den ekstra store blæser og kapacitet, giver dig fleksibilitet til at
udfolde din kulinariske kreativitet.

Lækkert med garanti

Stegetermometeret giver dig tryghed under
madlavningen ved at måle kernetemperaturen i dine
retter. Termometeret fortæller dig, når din mad er
færdig og sikrer dig lækre retter hver gang.

Udnyt hver eneste centimeter i ovnen

Uanset hvor i ovnen du anbringer maden, vil
UltraFanPlus-systemet fordele den varme luft effektivt,
så tilberedningen altid er jævn og ensartet.

Flere fordele
Aftagelig ovnlåge og las til nem rengøring•

Fleksibel ovn med XXL-ovnrum med den største bageplade til at lave mere på
én gang

•

Dobbelt grill giver hurtig og effektivt grilresultat•

Funktioner:

Multifunktionsovn med ægte varmluft•
Pop-ud knapper•
Elektronisk ur med minutur og start-
stop automatik

•

Madlavningstermometer med autosluk•
Halogen ovnbelysning, bag•
Flytbart varmelegeme•
Easy Entry ovnribber•
Slut med synlige fedtfingre på rustfri
stål, og ekstra rengøringsvenlig
overflade.

•

Aktiv kølesystem•
Rengøringsvenlig ovnlåge - kan skilles
ad uden brug af værktøj

•

Børnesikring af ovnlågen•
Medfølgende tilbehør: 1 bradepande, 2
bageplader , 1 rist

•

Tekniske data:

Produktserie : SenseCook•
Ovnrum : EasyClean emalje•
Emalje, sider/bagvæg : Clean emalje•
Farve : Rustfri stål med AntiFingerPrint•
Energieffektivitetsklasse : A•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 594x594x569•
Indbygningsmål, HxBxD, mm : 600x560x550•
Ovnrum netto, ltr. : 72•
Bagepladeareal, cm² : 1424•
Temperaturinterval : 50°C - 275°C•
Grilleffekt, W : 1700•
Energiforbrug traditionel ovn, kWh/cyklus : 0.93•
Energiforbrug varmluftsovn, kWh/cyklus : 0.81•
Lydniveau max., dB(A) : 43•
Ledningslængde, m : 1.6•
Tilslutningseffekt, W : 2780•
Elementspænding, V : 220-240•
El-tilslutning, amp. : 16•
Stikprop : Schuko stik•
Vægt brutto/netto, kg : 30/29•
Toldkode : 85166080•
Produktnummer : 949 496 663•
EAN : 7332543624942•

Produktbeskrivelse:

Multifunktionsovn til
indbygning. Denne
basisovn har de
klassiske ovnfunktioner
som ægte varmluft,
over-undervarme,
pizza/tærteprogram og
grill. Ovnen har tilmed
stege-
/madlavningstermometer
for perfekte resultater
hver gang. For nem
rengøring kan ovnlågen
skilles ad og glassene
tages ud, og det rustfrie
stål er belagt med vores
særlige AntiFingerPrint,
som ikke efterlader
fedtfingre på stålet.
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