Høyskapovn
CKB300V

Rettene dine, alltid fantastiske
Med 600 SurroundCook® Oven blir alt fra sprøstekt kylling til delikate marengs
jevnt tilberedt. Ovnen vår sørger for at den interne temperaturen er helt jevn.
Dette fordi viften sirkulerer luft og varme i hele ovnen. Dermed trenger du ikke
lenger å vende retter eller justere stekebrettet.

Stor, fleksibel ovn med mange ovnsfunksjoner, inklusivt ekte varmluft, pizzafunksjon og gratinering. Den ekstra store varmluftsviften sørger for jevne
stekeresultater i hele ovnen. Angi nøyaktige tilberedingstider med LED
timerdisplayet. Ved hjelp av AquaClean holder du ovnen naturlig ren med
damp.

Fordeler og Egenskaper
Jevn tilberedning med ekte varmluft
Nyt jevn tilbereding med ekte varmluft. En ekstra
oppvarmingsring betyr at du kan steke jevnt over 3
nivåer. Perfekt for å lage de saftigste kakene og
overdådige paier.

Enkel rengjøring med AquaClean
Rengjøring etter matlagingen behøver ikke å være et
ork – ovnen renses ved å utnytte fuktigheten.
AquaClean fordamper vannet i bunnen av ovnen og
løser opp fastbrent fett og rester som er igjen på
overflatene. Så du kan enkelt holde ovnen ren, og på
en naturlig måte.

Presise innstillinger med LED-timerdisplayet
Der enkelt å ha kontroll på rettene dine med LED
timerdisplayet. Du kan sette nøyaktig tilberedningstid
og overvåke rettene under tilberedingen. Displayet gir
deg problemfri kontroll over ovnen. Du kan dermed
fokusere på å frigjøre din kulinariske kreativitet.

Rask og effektiv, jevn tilbereding
Matlagingssystemet vårt sirkulerer varme gjennom hele ovnen, og sørger for at
alt tilberedes jevnt. Uten at du trenger å vende maten. Teknologien vår sørger
for at ovnen blir raskere varm og sparer både tid og strøm.
Bak mer samtidig med XL stekebrett
Utvid smakens deilige verden med XL-stekebrettet, som gjør at du kan steke
mer om gangen. Det er på tide å perfeksjonere myke cupcakes til
ettermiddagsteen eller en salig kjøttpudding med venner. Mer plass betyr mer
effektiv matlaging.

• Multifunksjonsovn med ekte varmluft
• Display with timer and start-stop function
• Viften stopper når døren åpnes
• Ovnslys som automatisk slås på når man åpner døren
• Kjølevifte
• Dørlås
• Medfølgende tilbehør: 1 emaljert stekebrett, 1 Dripping pan grey enamel, 1
Proffbrett, 1 forkrommet rist

Høyskapovn
CKB300V
Produktspesifikasjon
Emaljetype
Innvendig materiale
Farge
Energiklasse
Utvendige mål HxBxD (mm)
Innbyggingsmål HxBxD (mm)
Volume usable, l
Størst overflate
Temperaturområde
Grill element power - Top Oven
Energiforbruk med over/undervarme
kWh
Energiforbruk med varmluft
Lydnivå dB
Lengde på kabel (m)
Total tilkoblingseffekt
Volt
Sikring(A)
Plugg
Vekt i kg, brutto/netto
Intrastat code
PNC
EAN-kode

Easy to clean Enamel/Aqua Clean
Grå emalje
Hvit
A
594x596x569
600x560x550
72
1424
50°C - 275°C
1700
0.93
0.81
45
1.6
2790
220-240
16
Europlugg, jordet
30/29
85166080
949 496 229
7332543663132

