
AKZM 8790 IX
6th Sense® Green Generation multifunctionele oven met 

KOUDE

DEUR

XXL

RVS

EASY TO CLEAN

Belangrijkste kenmerken

Type apparaat
  Inbouwbaar in een Inbouwkast 
van 60 cm breed

  Ambient Line
  Kolomoven
  Kleur: RVS Easy to Clean

Functie
  6th Sense® inductie koken 
met 30 voorgeprogrammeerde 
recepten

  Boven- en onderwarmte
  Turbo grill
  Hete lucht
  Turbo hete lucht
  Pizza- en broodprogramma
  Maxi Cooking functie voor het 
bereiden van grote stukken vlees

  Booster (snel voorverwarmen)
  Lage temperatuur/deeg rijzen 
(40°C)

  Warmhoudfunctie (60°C)
  Afbakken en opwarmen van 
bereide gerechten

  Diepvriesgerechten (6 
voedselcategorieën)

  Optie Gratin Plus
  Optie „Niet voorverwarmen“ 
(Ready2Cook) met turbo hete 
lucht

  Koude luchtcirculatie (ontdooien)
Uitvoering

  SoftClose-ovendeur
  Neerklapbare deur
  Deur met spiegelglas
  Favoriete functies
  Cook3: 3 verschillende gerechten 
tegelijk bereiden

  Elektronische bediening van de 
oven

  6th Sense® timer met LCD 
tekstdisplay

  6th Sense® technologie
  Regelbare temperatuur tot 250°C
  Verwijderbare deur
  Vergrendelen bedieningspaneel 
(kinderbeveiliging)

  Neerklapbare grill
  Ovenverlichting met halogeen
  Koude deur (3 glazen)
  Energieverbruik 30% effi ciënter 
dan energieklasse A

Accessoires
  1 draadrooster
  1 braadslede, geëmailleerd

Technische gegevens en afmetin-
gen

  Energieverbruik conventioneel 
0,89 kWh

  Energieverbruik hete lucht/turbo 
hete lucht 0,69 kWh

  Nisafmetingen (HxBxD): 
600 x 560 x 550 mm

  Afmetingen apparaat (HxBxD): 
595 x 595 x 564 mm

  Gewicht apparaat 46 kg
  Gewicht verpakt apparaat 48 kg
  Aansluitwaarde 3650 W
  Vermogen van de grill: 2450 W
  Spanning 230 V
  Frequentie 50 Hz
  Zekering 16 A
  Afmetingen verpakt apparaat 
(HxBxD): 690 x 630 x 650 mm

  Inhoud ovenruimte 73 liter
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 Turbo hete lucht
 Pizza- en broodprogramma
 Maxi Cooking functie voor het 

bereiden van grote stukken vlees
Booster (snel voorverwarmen)
Lage temperatuur/deeg rijzen 
(40°C)

 Warmhoudfunctie (60°C)
 Afbakken en opwarmen van 

met 30 voorgeprogrammeerde 

Boven- en onderwarmte
Turbo grill

Turbo hete lucht
Pizza- en broodprogramma
Maxi Cooking functie voor het 
bereiden van grote stukken vlees
Booster (snel voorverwarmen)
Lage temperatuur/deeg rijzen 


Technische gegevens en afmetin-

Verwijderbare deur
 Vergrendelen bedieningspaneel 

(kinderbeveiliging)
 Neerklapbare grill
 Ovenverlichting met halogeen

Koude deur (3 glazen)
Energieverbruik 30% effi ciënter 
dan energieklasse A

Accessoires
1 draadrooster

6th Sense® technologie
Regelbare temperatuur tot 250°C
Verwijderbare deur
Vergrendelen bedieningspaneel 
(kinderbeveiliging)
Neerklapbare grill
Ovenverlichting met halogeen
Koude deur (3 glazen)
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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 22.03.2013


