
Bak zelfs de grootste ladingen perfect
Minder is niet altijd meer, zeker als het op heerlijk gebakken lekkers aankomt. 
De XL bakplaat is 20% groter dan standaard bakplaten waardoor u grotere 
porties lekkers kunt bereiden, in de wetenschap dat elk exemplaar perfect 
gebakken zal zijn.

Lage deurtemperatuur voor veilige interactie
Dankzij de Safe to Touch deur is de buitenkant van de ovendeur altijd koel, 
zodat een veilige omgang gegarandeerd is.

Overal gelijkmatig gegaard
Met deze oven betekent energie efficiënt gebruiken ook 
efficiënt koken. Het beschikt over HotAir, een nieuw 
convectiesysteem dat ervoor zorgt dat de hete lucht 
gelijkmatig door de ovenruimte circuleert. Het gevolg is 
dat de oven sneller opwarmt en dat de 
bereidingstemperatuur met 20% vermindert,

Direct overzicht van de status van uw gerecht
De timerdisplay biedt in één oogopslag overzicht van 
de status van uw gerecht. Op dit duidelijke scherm kunt 
u een alarm invoeren, direct zien hoe lang het nog 
duurt voordat uw gerecht klaar is en de timer accuraat 
en precies instellen. 

Een zelfreinigende oven
Dankzij de Pyrolytische reinigingsfunctie worden vuil, 
vet en voedselresten in de oven omgetoverd tot assen 
die u makkelijk met een vochtig doek kunt wegvegen.

Multifunctionele heteluchtoven met pyrolyse, indrukbare bedieningsknoppen

Verwachtingen inlossen, telkens weer
Het goudbruine korstje op een aardappelgratin. De donkerbruine korst op een 
rundsfilet. De zachte smaak van een rijkelijke chocoladecake. Altijd weer 
gelijkmatige resultaten behalen vereist nauwkeurige regeling van de warmte 
die consistent doorheen de hele oven verdeeld wordt. In tegenstelling tot 
standaardovens zorgt de

Voordelen en specificaties

• Multifunctionele heteluchtoven
• Display met timer voor in- en uitschakeling, tijdsaanduiding en 
temperatuurvoorstellen
• Reinigingssysteem Pyroluxe® Plus, 2 cycli, met reminderfunctie
• Isofront® Top koele ovendeur
• Ovenvolume: 72 liter
• Elektronische kinderbeveiliging
• Verzinkbare bedieningsknoppen
• Automatische ovenverlichting bij deuropening
• Automatisch temperatuurvoorstel
• Elektronische temperatuurregeling
• Volglazen binnendeur
• Gebruik van de restwarmte voor energiebesparing
• Ovenfuncties: Conventioneel (boven- & onderwarmte), Ontdooifunctie, 
Tweekringsgrill, Warmhouden, vlees, Warmelucht (vochtig), Pizzafunctie, 
Multi hetelucht, Circulatiegrill
• Bereid knapperige frietjes in de oven met de AirFry bakplaat, optioneel 
accessoire
• Temperatuur instelbaar van  30°C - 300°C
• Vermogen grill: 2300 W
• Ventilatie van de mantel
• Vingervlekvrije inox
• Halogene interieurverlichting
• Automatische uitschakeling van ventilator bij openen deur
• Demo mode
• Lengte elektrische kabel: 1.6 m
• Service codes
• Inbouwoven
• Aantal bakniveaus: 3
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Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 600x560x550
Afmetingen (HxBxD) in mm 594x594x568
Zekering 16
Aansluitwaarde (W) 3490
Type oven Hetelucht
Energie-efficiëntieklasse A+
Energie-efficiëntie-index 81.2
Energieverbruik hetelucht 
(kWh/cyclus) 0.69

Energieverbruik conventioneel 
(kWh/cyclus) 0.93

Ovenenergie Elektrisch
Aantal ovenruimten 1
Netto inhoud oven (L) 72
Geluidsniveau (dB(A)) 44
Energieverbruik in stand-by (kWh) 0.99
Grootte van grootste bakplaat (cm²) 1424
Voltage (V) 220-240
Type stekker Schuko-stekker
Lengte aansluitsnoer (m) 1.6
PNC Code 949 498 030

Technische specificaties
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