
Bak zelfs de grootste ladingen perfect
De XL bakplaat is groter dan standaard bakplaten, waardoor u grotere partijen 
lekkers kunt bereiden, in de wetenschap dat elk exemplaar perfect gebakken 
is.

Direct overzicht van de status van uw gerecht
Het timerdisplay biedt in één oogopslag een overzicht van de status van uw 
gerecht. Op dit duidelijke scherm kunt u een alarm instellen, direct zien hoe 
lang het nog duurt voordat uw gerecht klaar is en de timer accuraat en precies 
instellen.

Extra grote ruimte om het bereidingsproces perfect te controleren.
Deze geavanceerde oven heeft een ruime XXL binnencapaciteit en een 
volledig glazen deur die u uitstekend zicht biedt op het gerecht dat wordt 
gebakken.

Herconfigureer uw oven voor perfecte resultaten
Voor de beste resultaten kunt u de niveaus van de 
uitschuifbare OptiFlex™-geleiders in uw oven 
aanpasen, voor zowel grote gerechten als gerechten 
van verschillend formaat.

Uitermate responsieve en nauwkeurige warmte, met 
inductietechnologie
Inductiekoken is zo responsief dat u de hitte 
onmiddellijk kunt aanpassen. Daar komt bij dat alleen 
de pan wordt verhit, zodat u de warmte precies krijgt 
waar u ze nodig heeft.

Fornuis met inductiekookplaat en multifunctionele heteluchtoven, SteamBake, 
rvs

Voeg stoom toe voor knapperige resultaten
Naast alle standaard ovenfuncties voegt de stoomfunctie in deze SteamBake 
multifunctionele oven stoom toe bij het begin van het bakproces. De stoom 
houdt het deeg vochtig aan het oppervlak om uw gebak te voorzien van een 
gouden kleur en heerlijke korst, terwijl het binnenin zacht en smeuïg blijft. 
Bovendien kunt u knapperige en

Voordelen en specificaties

• Fornuis met elektrische oven en kookplaat
• Kookplaat type: volledig inductie
• Kookzone linksachter: inductie, 1400W/2500W/140mm
• Kookzone linksvoor: inductie, 2300W/3600W/210mm
• Kookzone rechtsvoor:  inductie, 1800W/2800W/180mm
• Kookzone rechtsachter: inductie, 1800W/2800W/180mm
• Type oven: Elektrisch
• SteamBake, multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam
• Ovenfuncties: Conventioneel (boven- & onderwarmte), Tweekringsgrill, Multi 
hetelucht (vochtig), Pizzafunctie, Multi hetelucht, Plus Steam, Infrathermgrill
• Touch control functies
• Ovenreiniging: makkelijk te reinigen geëmailleerde ovenwand
• Gemakkelijk te reinigen ovendeur
• Ovendampafvoer achteraan
• Opties oven: Akoestisch signaal, Duur, Einde, Kookwekker, Tijd
• Ventilator
• Verstelbare hoogte
• Opberglade voor kookgerei

Vrijstaand fornuis
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