Høyskapovn
KOEAP31WT

Din snarvei til å tilberede oppskrifter helt korrekt
Forvent perfekte resultater med 800 AssistedCooking ovnen.
Steketermometeret overvåker matens kjernetemperatur og lar deg velge
hvordan du vil at den skal tilberedes. Ovnen slår seg også av når retten er
ferdig. Nå kan du servere perfekt andebryst hver gang.

Stor fleksibel ovn med "alle" ovnsfunksjoner og en ekstra stor varmluftsvifte
som sørger for jevne stekeresultater i hele ovnen. Med pyrolytisk rengjøring
blir rengjøringen av ovnen lett som en lek - matrester og smuss blir til aske
som enkelt kan tørkes vekk. Steketermometer gir deg full kontroll over
matlagingen, og hjelper

Fordeler og Egenskaper
Møt din personlige chef - AssistedCooking
AssistedCooking er som å ha en personlig chef. Velg maten du ønsker å
tilberede og ovnen setter riktig program og tilberedingstid for deg - med
raskere forvarming. Du kan til og med lagre innstillinger som passer smaken
din.

Enkel tilkoblet tilberedning sørger for herlige
måltider
Opplev ekte nettbasert matlagingshjelp med Connected
Cooking. Fjernstyring av tid og temperatur på ovnen er
tilgjengelig. Nyt bekvemmeligheten av å kunne
kontrollere matlagingen selv når du ikke er på
kjøkkenet.

Presisjonstilberedning med steketermometer
Takket være steketermometeret oppnår du perfekte
resultater hver gang. Den lar deg overvåke
matlagingsprosessen ved å måle matens
kjernetemperatur. Ovnen gir beskjed når maten har
oppnådd ønsket kjernetemperatur og å stopper deretter
tilberedningen.

Berøringsskjerm for eksperthjelp
Berøringsskjermen i farger gir en intuitiv opplevelse, og en snarvei til de 3
mest relevante funksjonene. Så du trenger ikke å bla for å finne favorittene
dine. En snarvei til deilige måltider.
Pyrolytisk rengjøring for vedvarende gjenskinn
Å holde ovnen som ny er ikke vanskelig med den smarte pyrolytiske
rengjøringsfunksjonen. Dette selvrensende systemet varmer opp ovnen til en
temperatur som gjør at fett og andre rester forvandles til aske. Det betyr at du
bare trenger å tørke av bunnen. Tenk aldri på skrubbing igjen.

• Multifunksjonsovn med ekte varmluft
• Påminnelse om rengjøring
• Soft closing: dempet dørlukking
• Viften stopper når døren åpnes
• Ovnslys som automatisk slås på når man åpner døren
• Rask oppvarmingsfunksjon
• Elektronisk temperaturregulering
• Tilberedningshjelp og oppskrifter
• Automatisk temperaturforslag
• Automatiske vektprogrammer
• Automatisk sikkerhetsfunksjon slår ovnen av
• Display med språkvalg
• Catalytic converter
• Restvarmeindikator
• Steketermometer med Auto Av og angivelse av resttid
• SpotLight dobbel ovnsbelysning
• Easy Entry ovnsstiger
• Kjølevifte
• Enkel rengjøring av ovnsdøren
• Funksjonssperre
• Dørlås
• 1 sett glideskinner medfølger
• Medfølgende tilbehør: 1 Dripping pan grey enamel, 1 Proffbrett, 2
langpanner i grå emalje, 1 forkrommet rist
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Produktspesifikasjon
Emaljetype
Innvendig materiale
Farge
Energiklasse
Utvendige mål HxBxD (mm)
Innbyggingsmål HxBxD (mm)
Volume usable, l
Størst overflate
Temperaturområde
Kapasitet vanntank
Grill element power - Top Oven
Mikrobølgeeffekt i w
Energiforbruk med over/undervarme
kWh
Energiforbruk med varmluft
Lydnivå dB
Lengde på kabel (m)
Total tilkoblingseffekt
Volt
Sikring(A)
Plugg
Vekt i kg, brutto/netto
Intrastat code
PNC
EAN-kode

Pyrolyse
Grå emalje
Matt sort
A++
594x595x567
590x560x550
71
1424
30°C - 300°C
2300
0
1.09
0.52
48
1.5
3500
230
16
Europlugg, jordet
39/38
85166080
944 184 955
7332543719211

