
BSE774220M Inbouwoven

Stoom. Uw nieuwe norm voor smaak.

Haal meer uit uw kookkunsten met de SteamCrisp
oven. Hoe? Traditionele ovenwarmte is verbeterd door
de introductie van stoom. U krijgt dus niet alleen
knapperige gouden korstjes aan de buitenkant, maar
dankzij de zachte smaakbewarende aard van stoom is

Perfecte resultaten met de Voedingssensor

Dankzij de Voedingssensor van deze oven kunt u de
kerntemperatuur in het midden van uw gerecht meten
tijdens het kookproces. Zo krijgt u telkens weer
perfecte resultaten.

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.

Meer voordelen :
Multilevel-koken - bereid gerechten gelijkmatig met deze oven dankzij een
extra hitteringelement

•

Het Soft Closing-deursysteem zorgt voor een zachte en geruisloze sluiting van
de deur

•

Een groot LCD-display dat dankzij de unieke recepthulpfunctie van de oven
telkens weer geweldige resultaten garandeert.

•

Kenmerken :

SteamCrisp, multifunctionele
heteluchtoven met geïntegreerde
stoomfunctie

•

SoftMotion™ - zachtsluitende deur•
Tiptoetsbediening•
Groot LCD display met uitgebreide
functies en voorgeprogrammeerde
recepten

•

90 geïntegreerde
recepten/automatische programma's

•

Geïntegreerde recepten•
Automatische gewichtsprogramma's•
Geheugenfunctie voor favoriete
programma's

•

Kerntemperatuursensor•
Snelle opwarming van de oven•
Reinigingssysteem Pyroluxe® Plus, 3
cycli, met reminderfunctie

•

Isofront® Top koele ovendeur•
Ovenvolume: 71 liter•
Elektronische kinderbeveiliging•
Automatische ovenverlichting bij
deuropening

•

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

•

Elektronische vergrendelingsfunctie•
Toebehoren inbegrepen: 1 rooster en 2
geëmailleerde bakplaten

•

Ovenfuncties: Onderwarmte,
Broodbakfunctie, Conventioneel
(boven- &onderwarmte),
Ontdooifunctie, Deegrijsfunctie,
Drogen, Ingevroren gerechten, Grill,
Humidity Low, Warmhouden, Multi

•

Technische gegevens :

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm : 590x560x550•
Afmetingen (HxBxD) in mm : 594x595x567•
Zekering : 16•
Aansluitwaarde (W) : 3500•
Type oven : Combi-stoom•
Energie-efficiëntieklasse : A+•
Energie-efficiëntie-index : 81.2•
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus) : 0.69•
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus) : 0.99•
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) : 1424•
Netspanning (V) : 230-240•
Euro-stekker : Euro-stekker•
Lengte aansluitsnoer (m) : 1.5•
PNC Code : 944 187 735•

Productbeschrijving :

SteamCrisp
multifunctionele oven,
pyrolyse, inox, A+



BSE774220M Inbouwoven


