
Sprøstekt, sunnere mat med AirFry-brettet
Nyt sprøstekte pommes frites eller deilige grønnsaker med mindre olje ved å 
bruke den spesialdesignede AirFry-innstillingen og brettet i komfyren. 
Trådbrettet lar varm luft kontinuerlig bevege seg rundt i ovnen for å tilberede 
maten fra alle kanter. Sprøstekt perfeksjon, hver gang. 

Bedre varmedistribusjon for jevne matresultater
Sprø butterdeig, jevnt stekte paier, godt brunt kjøtt – XXL-viften sørger for at 
varmen sirkuleres jevnt i ovnen, noe som gir stabile resultater uansett hvor 
maten din er plassert.  

Mindre rengjøring, mer glans
Tilbereding av deilige retter trenger ikke å ende med intensiv rengjøring av 
ovnen. Ovnen er utstyrt med katalytisk rengjøring. Dette er et spesielt belegg i 
ovnen som aktiveres ved 200°C. Belegget absorberer bort fett og rester som 
om de aldri hadde vært der. Resultatet blir mindre rengjøring for rene flater.

Få varsel med én gang maten er klar
Dette steketermometeret tilsvarer nesten å kunne se 
inn i maten for å se hvordan den blir tilberedt. I tillegg 
sier det fra når maten er ferdig.

Induksjonsteknologi for raskere og mer presis varme 
Med induksjon er varmen umiddelbar. Stekepanner og kasseroller varmes opp 
raskere. Komfyrtoppen responderer raskt og presist når du berører 
kontrollene, og du får nøyaktig den varmen du trenger.

I tillegg til alle standard ovnsfunksjoner har denne ovnen PlusSteam. Denne 
funksjonen tilfører damp for å skape jevnere farge og sprøere skorpe. I tillegg 
oppnås en saftigere og bedre konsistens inne i baksten. Når du baker brød 
med denne ovnen, vil du oppleve et resultat som gir vann i munn.

Den sprøeste skorpen

I tillegg til alle standard ovnsfunksjoner har denne ovnen PlusSteam. Denne 
funksjonen tilfører damp for å skape jevnere farge og sprøere skorpe. I tillegg 
oppnås en saftigere og bedre konsistens inne i baksten. Når du baker brød 
med denne ovnen, vil du oppleve et resultat som gir vann i munn.

Fordeler og Egenskaper

• Elektrisk komfyr med platetopp
• Touch-betjening
• Steketermometer med Auto Av
• Ovnsbelysningen skrus på når døren åpnes
• Skuff for lagring av kjøkkenredskap
• Praktisk sokkelskuff
• Display med timer og start-stoppfunksjon
• Sikker og kjølig ovnsdør med 2D metal skin, 3 glass
• Rengjøringsvennlig ovnsdør
• Kjøleviften starter når ovnen skrus på
• Sikker lufting ved bakkant 
• Inkludert tilbehør: 1 AirFry brett, 1 langpanne, emalje, 2 langpanner i sort 
emalje, 1 forkrommet rist, høy
• Høyre sone bak: Induksjon, 1800W/2800W/180mm
• Venstre sone front: Induksjon, 2300W/3600W/210mm 
• Høyre sone front: Induksjon, 1800W/2800W/180mm
• Venstre sone bak: Induksjon, 1400/2500W/140mm 
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Farge Hvit
Emaljetype Superrens
Energiklasse A
Dimensjoner (mm) HxBxD 850-936x596x600
Volume usable, l 73
Størst overflate 1424
Antall lys, plassert 2, I bakvegg og side
Energiforbruk med over/undervarme 
kWh 0.95

Energiforbruk med varmluft 0.82
Lengde på kabel (m) 1.4
Volt 230
Total tilkoblingseffekt 9000
Sikring(A) 25
Plugg Nei
Vekt i kg, brutto/netto 64/62
Intrastat code 85166010
PNC 947 941 418
EAN-kode 7332543768790
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