
Al uw kookgerei bij de hand
Dit fornuis is voorzien van een grote lade, de perfecte oplossing voor al uw 
keukengerei.

Verbeterde toegang om grondig reinigen mogelijk te maken
De glazen deur van deze oven is volledig uitneembaar voor betere toegang 
om de oven nog grondiger schoon te maken.

Controleer uw gerecht op precies de juiste tijd
U kunt de kookwekker programmeren om een alarm te laten klinken na een 
ingestelde tijdsperiode, zodat u uw gerecht op precies de juiste tijd kunt 
controleren. 

Overal gelijkmatig gegaard
Het convectiesysteem HotAir zorgt ervoor dat de hete 
lucht gelijkmatig door de ovenruimte circuleert. 
Waardoor de oven sneller opwarmt en gelijkmatige 
kookresultaten worden bereikt in de gehele oven, zodat 
je steeds weer perfect bereide gerechten krijgt.

60 cm, Gaskookplaat en multifunctionele heteluchtoven, wit

Buitengewone kookprestaties
U kunt met behulp van deze grote oven altijd voldoende hoeveelheden eten 
klaarmaken voor iedereen. En, omdat hij buitengewone prestaties levert weet 
u dat elk gerecht heerlijk zal smaken.

Voordelen en specificaties

• Vrijstaand fornuis met elektrische oven en gaskookplaat
• Kookplaat type: gas
• Kookzone linksachter: sudderbrander, 1000W/54mm
• Kookzone linksvoor: Multicrown Burner, 4000W/121mm
• Kookzone rechtsvoor:  normaalbrander, 2000W/70mm
• Kookzone rechtsachter: normaalbrander, 2000W/70mm
• Type oven: Elektrisch
• Ovenfuncties: Onderwarmte, Conventioneel (boven- & onderwarmte), 
Ontdooifunctie, Grill, Light cooking, Multi hetelucht
• Ovenreiniging: makkelijk te reinigen geëmailleerde ovenwand
• Gemakkelijk te reinigen ovendeur
• Ovendampafvoer achteraan
• Opties oven: Acoustic signal, Kookwekker
• Opberglade voor kookgerei
• Lengte snoer (meter): 1.15
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Buitenmaten hxbxd (mm) 857x600x600
Hoogte (in cm) 889
Max. hoogte (met geopend deksel, 
indien aanwezig) (in mm) 1435

Type oven Hetelucht oven
Energie-efficiëntieklasse A
Energie-efficiëntie-index 94.9
Energieverbruik hetelucht 
(kWh/cyclus) 0.74

Energieverbruik conventioneel 
(kWh/cyclus) 0.84

Ovenenergie Elektrisch
Aantal ovenruimten 1
Netto ovenvolume (liter) 54
Geluidsniveau (dB(A)) 0
Energieverbruik in stand-by (W) 0
Grootte van grootste bakplaat (cm²) 1164
Kookveld gas
Aansluitwaarde (W) 2045
Kleur wit
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