
De gebruiksvriendelijke oven voor dagelijks gebruik met grote
inhoud

OPTIMO 39L CT WIT
OX484100

 

 

 Moulinex Optimo 39: de gemakkelijkste heteluchtoven.
 
Met zijn vintage design is de Optimo van 39l de ideale elektrische heteluchtoven voor dagelijks gebruik. U
selecteert eenvoudig de gewenste temperatuur, tijd en bereidingsmodus uit de 6 bestaande programma’s en u
kan heerlijk genieten van al uw favoriete gerechten.
 

 



Andere productfoto's

PRODUCTVOORDELEN

Heteluchtoven van 39l met 6 bereidingsmodi!
Met 6 bereidingsmodi kan u met deze heteluchtoven elk soort gerecht bereiden!
1. Hete lucht voor snel en homogeen koken
2. Traditioneel voor pizza of quiche
3. Grill voor worsten, karbonades of gegratineerde gerechten
4. Gebak voor heerlijke desserts
5. Bain-Marie voor recepten als custardpudding en terrines
6. Ontdooien voor diepvriesvoedsel

Gebruiksvriendelijke oven
Eenvoudig te gebruiken mechanische functies: thermostaat tot 240°C, timer tot 120 min,
selectie uit 6 modi

Heteluchtoven met braadspitfunctie
6 bereidingsmodi om je maaltijden eenvoudig (opnieuw) op te warmen:
1. Hete lucht voor snel en homogeen koken
2. Traditioneel voor pizza of quiche
3. Grill voor worsten, karbonades of gegratineerde gerechten
4. Gebak voor heerlijke desserts
5. Bain-Marie voor recepten als custardpudding en terrines
6. Ontdooien voor diepvriesvoedsel

39l inhoud
De ruime inhoud van 39l biedt u de mogelijkheid om twee heerlijke maaltijden tegelijk te
bereiden dankzij de hete lucht modus, voor snel en homogeen koken.

Praktische oven
Omkeerbaar rooster met 6 verschillende hoogtes.

Repareerbare producten - 10 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Vermogen [2000 W]

Grillvermogen [1000 W]

Totale inhoud [39 L]

Insteltijd timer [120 min]

Nuttige afmetingen kuip (B x D x H) [40.4 x 32.2 x 30.3 cm]

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF 1500578366

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3045385783664
EAN UC : 3045385783664

1 2 2 4
C20 : 239
C40 : 480
HQ4 : 574

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 612 x 422 x 415 (MM) 625 x 438 x 435 (MM) 1 200 x 800 x 1 024 (MM)

gewicht 10,56 (KG) 10,56 (KG) 63,24 (KG)


