
ECSK9 9845 PT
Compacte combistoomoven, 45 cm

Belangrijkste kenmerken
• Turbo hete lucht
• Stomen (van 40°C tot 100°C)

• ProCook timer met tekstonder-
steunend display en 28 voorge-
programmeerde recepten

• Turbo hete lucht en stoom (van 
130°C tot 230°C)

Type apparaat
• Geschikt voor kolomkastmonta-

ge, nis 45 cm
Controle/timer
• ProCook timer met tekstonder-

steunend display en 28 voorge-
programmeerde recepten

Functie
• Turbo hete lucht en stoom (van 

130°C tot 230°C)
• Stomen (van 40°C tot 100°C)
• 11 kookfuncties
• Regenereren (voor opwarmen 

van vacüm, gekookte of semi-
gekookte gerechten)

• Turbo hete lucht
• Oven met stoomfuncties (gecom-

bineerd en puur stomen)
• Opwarmen
• Rijzen van deeg
• Desinfecteren (fl essen, glazen,...)
• Yoghurt
• Huisgemaakte conserven
• Ontdooien
• Begeleide bereiding voor 3 

voedselcategorieën (groenten, 
vis, kip)

Uitvoering
• Kleur: Pro Touch roestvrij staal
• Touch Control display
• Favoriete functies
• Inhoud ovenruimte 34 liter
• Elektronisch Full Touch bedie-

ning
• Vergrendelen bedieningspaneel 

(kinderbeveiliging)

• Volledig glazen binnendeur, 
3 lagen glas

• Neerklapbare deur
• Ontkalkingssensor
• RVS ovenruimte
Accessoires
• Kerntemperatuurmeter met 

temperatuurweergave
• 1 draadrooster
• LET OP! Afwerkingsprofi el on-

derzijde, 8 mm hoog
• Uitneembaar waterreservoir 

1,5 liter
• Inclusief geperforeerde stoomo-

venpan en niet-geperforeerde 
stoomovenpan

Technische gegevens en afmetingen
• Energieklasse A
• Energieverbruik hete lucht/turbo 

hete lucht 0,767 kWh
• Aansluitwaarde 2300 W
• Spanning 230 V
• Frequentie 50 Hz
• Zekering 10 A
• Nisafmetingen (HxBxD): 

450 x 556 x 550 mm
• Afmetingen apparaat (HxBxD): 

455 x 595 x 537 mm
• Afmetingen verpakt apparaat 

(HxBxD): 585 x 668 x 688 mm
• Gewicht apparaat 31 kg
• Gewicht verpakt apparaat 34 kg
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Voor technische informatie verwijzen we u naar de EU-productinformatie. Productkenmerken en prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.
Teksten en/of afbeeldingen mogen niet gebruikt/gepubliceerd worden in andere media zonder voorafgaandelijke toestemming. Stand 16.05.2017


