
De gemakkelijkste en meest polyvalente oven!

OVEN OPTIMO 39L CT TB
De meest polyvalente oven met 7 bereidingsmodi!
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 Oven van 39 L met meerdere bereidingsmodi!
 
De Optimo-oven heeft een inhoud van 39 liter voor gerechten voor het hele gezin en 7 bereidingsmodi:
1. Braadspit: handig voor het bereiden van elk soort gevogelte.
2. Convectie: voor gelijkmatig bereiden van al uw gerechten
3. Conventioneel: voor pizza, quiche ...
4. Grill: voor worsten en koteletten
5. Voor deegrecepten: zoals muffins, taarten en cakes
6. Voor bain-marierecepten zoals eierpudding en terrines
7. Ontdooifunctie
 

PRODUCT BENEFITS

Zelfreinigende oven 
Heel gemakkelijk te gebruiken oven met mechanische functies: thermostaat tot 240°C, timer tot
120 minuten, selectie van 6 modi, braadspituitschakeling, lamp binnenin om de bereiding
gemakkelijk te volgen.

Meerdere bereidingsstanden
Deze oven biedt polyvalente bereidingsstanden waarmee je elke dag maaltijden bereidt. Kook
elk soort recept dat u wilt: voorgerecht, vlees, vis, pizza, gratin en dessert, en al uw gevogelte
dankzij de braadspitmodus.

Compacte oven met grote bakruimte 
Deze oven van 39 liter past perfect in uw keuken.

Gebruiksvriendelijk
 Accessoires zijn inbegrepen voor gemakkelijk koken: verstelbaar rooster kan op 8 niveaus
worden geplaatst, bakplaat om snel uw gerechten op te warmen, braadspit.
 

Modern ontwerp 
 
Het nieuwe vintagedesign zal perfect in uw keuken passen. Het handvat is van roestvrij staal en
de 3 knoppen hebben een glanzende chroomafwerking voor een heel moderne look!

Product kan tot 10 jaar gerepareerd worden
• Ontworpen voor eenvoudige reparatie
• Snelle levering van betaalbare reserveonderdelen gedurende 10 jaar
• 6500 servicecentra wereldwijd
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PRODUCT FEATURES

Vermogen 2000 W

Grillvermogen 1000 W

Totale inhoud 39 L

Type verwarming Heteluchtoven

Thermostaat JA

Max. temperatuur 240 °C

Insteltijd timer 120 min

Bakprogramma's 7

Bereidingsstand 1 Conventioneel

Bereidingsstand 2 Heteluchtoven

Bereidingsstand 3 Grill

Bereidingsstand 4 Ontdooien

Bereidingsstand 5 Bakken

Bereidingsstand 6 Bain-marie

Binnenverlichting JA

Nuttige afmetingen kuip (B x D x H) 39,0 x 31,4 x 28,0 cm

Accessoire 1 Omkeerbare plank

Extra meegeleverde accessoires Bakplaat en braadspit

Overige eigenschappen Braadspitfunctie; mechanisch bedieningspaneel

Lampje binnenin JA

Thermorespect label JA

Aantal lagen glazen deur 2

Anti-aanbaklaag bakruimte JA

Bodem JA

Kleuren Zwart

[tech.char.country.origin] China

Garantie

Additionele garantie

LOGISTIEKE DATA CMMF 1500637499

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

EAN ST : 3045386374991
EAN UC : 3045386374991

1 2 2 4
C20 : 225
C40 : 465
HQ4 : 502

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 627 x 447 x 445 612 x 433 x 425 (MM) 627 x 447 x 445 (MM) 1 200 x 800 x 1 024 (MM)

gewicht 12.14 12,14 (KG) 12,14 (KG) 69,56 (KG)


