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Toebehoren

1 x Stoomreservoir met gaatjes

formaat L

1 x Stoomreservoir zonder gaatjes

formaat L

1 x Spons

Optionele accessoires

HZ6SCC0
HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven)
HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks)
HZ36D643G stoomovenpan L met gaatjes
HZ36D643 stoomovenpan L zonder gaatjes
HZ36D613G stoomovenpan S met gaatjes
HZ36D613 stoomovenpan S zonder gaatjes

De compacte stoomoven voor smaakvolle, vetarme en gezonde
bereiding van gerechten.

✓ De fullSteam-functie: kook uw eten met beleid en behoud alle
smaken, vitamines en voedingsstoffen.

✓ cookControl20: automatische kookprogramma's voor de beste
resultaten.

✓ TFT-display: goede leesbaarheid vanuit elke hoek.

✓ Halogeen verlichting: voor prettige verlichting.

✓ softMove: veilig en zacht openen en sluiten van de ovendeur.

✓ De fullSteam-functie: kook uw eten met beleid en behoud alle
smaken, vitamines en voedingsstoffen.

✓ cookControl20: automatische kookprogramma's voor de beste
resultaten.

✓ TFT-display: goede leesbaarheid vanuit elke hoek.

✓ Halogeen verlichting: voor prettige verlichting.

✓ softMove: veilig en zacht openen en sluiten van de ovendeur.

Uitrusting

Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : inox
Uitvoering : Inbouw
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 450-455 x 560-568 x 550
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 455 x 594 x 548
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 525 x 650 x 705
Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal
Materiaal deur : Glas
Nettogewicht (kg) : 24,788
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 150
EAN-code : 4242003833254
Aansluitwaarde (W) : 1750
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Keurmerken : CE, VDE
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Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:
● Stoomgenerator in binnenruimte voor snelle opwarming
● cookControl

Design:

Comfort / Zekerheid:
● Inhoud: 38 liter
● Inhoud waterreservoir: 1.3 liter
● Indicatie leeg waterreservoir
● 2,8“ TFT-Display met tiptoetsen
● Elektronische klok met timer
● Binnenverlichting in ovenruimte
● Kinderbeveiliging, Automatische veiligheidsuitschakeling, Start/

Stop-toets, Deurcontact schakelaar
● Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:
● Ovenruimte: Roestvrijstalen binnenruimte

Inhangroosters / uittreksysteem:

Toebehoren:
● 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat L, 1 x Stoomreservoir

zonder gaatjes, formaat L, 1 x Spons

Technische specificaties:
● Afmetingen (hxbxd): 455 x 594 x 548 mm
● Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
● Aansluitwaarde: 1,75 kW
● Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de

maatschetsen aanhouden
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Maatschetsen


