
BPS351120M Inbouwoven

Voeg stoom toe voor knapperige resultaten

Naast alle standaard ovenfuncties voegt de
PlusSteam-knop in deze SteamBake oven stoom toe
bij het begin van het bakproces. De stoom houdt het
deeg vochtig aan het oppervlak om uw gebak te
voorzien van een gouden kleur en heerlijke korst,

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.

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

Meer voordelen :
Koken op meerdere niveaus - bereid gelijktijdig verschillende gerechten in
deze oven dankzij de ringweerstand

•

Met het Hexagon timerdisplay hebt u de precieze bereiding van uw gerechten
nog beter in de hand.

•

Safe to Touch-coating houdt de deur koel en veilig om aan te raken•

Kenmerken :

SteamBake, multifunctionele
heteluchtoven met PlusSteam

•

Display met timer voor in- en
uitschakeling, tijdsaanduiding en
temperatuurvoorstellen

•

Reinigingssysteem Pyroluxe® Plus, 2
cycli, met reminderfunctie

•

Isofront® Top koele ovendeur•
Ovenvolume: 71 liter•
Indrukbare bedieningsknoppen•
Inclusief telescopische geleiders
TR1LV

•

Automatisch temperatuurvoorstel•
Elektronische temperatuurregeling•
Volglazen binnendeur•
Gebruik van de restwarmte voor
energiebesparing

•

Elektronische vergrendelingsfunctie•
Toebehoren inbegrepen: 1 rooster en 1
geëmailleerde bakplaat

•

Ovenfuncties: Onderwarmte,
Ontdooifunctie, Grill, Verlichting, Multi
hetelucht (vochtig), Pizzafunctie,
Pyrolyse, Boven/Onderverwarming,
Plus Steam, Circulatiegrill

•

Temperatuur instelbaar van 30°C -
300°C

•

Vermogen grill: 1900 W•
Ventilatie van de mantel•
Baktabel aan binnenkant van de
ovendeur

•

Vingervlekvrije inox•
Automatische uitschakeling•
Halogene interieurverlichting•
Demo mode•
Lengte elektrische kabel: 1.5 m•
Service codes•

Technische gegevens :

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm : 590x560x550•
Afmetingen (HxBxD) in mm : 594x595x567•
Zekering : 16•
Aansluitwaarde (W) : 3000•
Type oven : Hetelucht•
Energie-efficiëntieklasse : A+•
Energie-efficiëntie-index : 81.2•
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus) : 0.69•
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus) : 1.09•
Ovenenergie : Elektrisch•
Aantal ovenruimten : 1•
Netto inhoud oven (L) : 71•
Geluidsniveau (dB(A)) : 48•
Energieverbruik in stand-by (kWh) : 0.99•
Grootte van grootste bakplaat (cm²) : 1335•
Netspanning (V) : 230•
Euro-stekker : Euro-stekker•
Lengte aansluitsnoer (m) : 1.5•
PNC Code : 944 187 968•
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