
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.

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.

40% snellere opwarming, met Snel opwarmen
Krijg uw maaltijd sneller klaar met de Snel opwarmen-functie. Het opwarmen 
van de oven gaat 40% sneller dan normaal.

Begeleide tijdregeling
Het LED-display neemt al het giswerk bij het instellen van de temperatuur weg. 
Je krijgt namelijk een suggestie voor de temperatuur op basis van de gekozen 
kookfunctie. Maar als je het leuk vindt om alles onder controle te houden, kun 
je de temperatuur gewoon zelf regelen als en wanneer dat nodig is, en de 
start- en stoptijden

Magnetron en grillfunctie werken samen, met Fast Cooking 
Combineer het knapperige resuiltaat van de grill met de snelheid en efficiëntie 
van de magnetron met de functie Fast Cooking. Snel en perfect kookresultaat, 
simpel gemaakt.

45 cm, 43 l, elektr.timer, draaiknoppen, rvs

Combinatie van oven en magnetron, voor snelle resultaten
Combineer de kracht van de functie True Fan Cooking en de snelheid van de 
magnetron met de Serie 60 CookQuick Oven. Je creëert gemakkelijk heerlijke 
resultaten in de helft van de tijd. 

Voordelen en specificaties

• Oven met geïntegreerde magnetron functie
• Magnetronvermogen: 1000 W
• Kinderbeveiliging
• Automatische ovenverlichting bij deuropening
• Quick start magnetronfunctie
• Easy-to-clean email
• Automatisch temperatuurvoorstel

• Elektronische temperatuurregeling
• Gebruik van de restwarmte voor energiebesparing
• Ovenfuncties: Onderwarmte, Conventioneel (boven- & onderwarmte), 
Ontdooifunctie, Tweekringsgrill, Grill, Verlichting, Magnetronfunctie, 
Pizzafunctie, Multi hetelucht, Infrathermgrill 
• Bereid knapperige frietjes in de oven met de AirFry bakplaat, optioneel 
accessoire
• Temperatuur instelbaar van  30°C - 230°C
• Vermogen grill: 1900 W
• Koelventilator
• Automatische uitschakeling
• Halogeen ovenverlichting
• Demo stand
• Elektrische kabellengte: 1.5 m 

• Service codes
• Compacte inbouwoven
• Bakken op 2 niveaus
• Restwarmte aanduiding

• Meegeleverde ovenroosters: 1 ovenrooster 
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Inbouwmaten hxbxd (mm) 450x560x550
Afmetingen hxbxd (mm) 455x595x567
Ampère 16
Aansluitwaarde (W) 3000
Type oven Multifunctioneel met magnetron
Energie-efficiëntieklasse No
Ovenenergie Elektrisch
Aantal ovenruimten 1
Geluidsniveau (dB(A)) 53
Energieverbruik in stand-by (W) 0
Grootte van grootste bakplaat (cm²) 1424
Netspanning (V) 220-240
Type stekker Schuko-stekker
Lengte aansluitsnoer (m) 1.5
Productnummer 944 066 771

Technische specificaties
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