
Ingebouwde grillfunctie
Grillfunctie voor knapperig spek, sissende worstjes of een heerlijke kaaslaag 
op de lasagne. Plaats je ingrediënten op een rooster dicht bij de bovenkant 
van de oven, en verwacht heerlijke resultaten.

Uitneembare glazen deur voor eenvoudig schoonmaken 
De verschillende glaspanelen van de ovendeur kunnen worden verwijderd, 
zodat je kruimels gemakkelijk kunt verwijderen of vlekken kunt afwissen. 
Eenvoudige oplossingen voor veelvoorkomende problemen 

Convectieoven, voor gelijkmatig koken
De hete lucht die in de oven wordt opgewekt, wordt met een ventilator 
verspreid, zodat al je gerechten in dezelfde mate verwarmd worden. Hierdoor 
kan de oven sneller opwarmen, wat betekent dat je dezelfde resultaten krijgt 
met 20% lagere temperaturen, waardoor je tijd bespaart en minder energie 
verbruikt.

53 L, draaiknoppen, rvs

Makkelijk, gelijkmatig koken
De ventilator in onze convectieoven laat hem sneller opwarmen en doet de 
lucht circuleren zodra hij wordt aangezet. Dat betekent dat je gerechten sneller 
klaar zijn en gelijkmatig worden opgewarmd, zonder dat je tijdens het koken 
iets hoeft om te draaien.

Voordelen en specificaties

• Multifunctionele oven
• Ovenruimte: 53 liter
• Easy-to-clean email
• Eenvoudig te reinigen ovendeur
• Ovenfuncties: Conventioneel (boven- & onderwarmte), Warmelucht, Grill, 
Verlichting, Multi hetelucht (vochtig) 
• Temperatuur instelbaar van  50°C - 250°C
• Vermogen grill: 1650 W
• Koelventilator
• Vlekvrij roestvrij staal
• Elektrische kabellengte: 1.1 m 

• Inbouw oven
• Bakken op 2 niveaus
• Meegeleverde ovenroosters: 1 combirooster 
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Inbouwmaten hxbxd (mm) 600x560x550
Afmetingen hxbxd (mm) 590x594x560
Aansluitwaarde (W) 1875
Type oven multi heteluchtoven
Energie-efficiëntieklasse A
Energie-efficiëntie-index 94.8
Energieverbruik hetelucht 
(kWh/cyclus) 0.73

Energieverbruik conventioneel 
(kWh/cyclus) 0.83

Ovenenergie Elektrisch
Aantal ovenruimten 1
Netto ovenvolume (liter) 53
Geluidsniveau (dB(A)) 47
Energieverbruik in stand-by (W) 0
Grootte van grootste bakplaat (cm²) 1130
Netspanning (V) 220-240
Type stekker Schuko-stekker
Lengte aansluitsnoer (m) 1.1
Productnummer 944 068 082

Technische specificaties
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