KME761000M Indbygningsovn
God smag på den halve tid
En lækker ret - på den halve tid af en traditionel ovn.
CombiQuick ovnen er den hurtigste vej til exceptionel
smag. Den kombinerer varmluft og mikrobølgens
hurtighed i én kompakt ovn. Nu er tid ingen hindring
for smagen.

Jævnt tilberedt overalt
Med denne ovn er energieffektiv brug også effektiv
tilberedning. Det nye system, Hot Air, får den varme
luft til at cirkulere jævnt i hele ovnrummet. Det betyder
at temperaturen kan reduceres op til 20%, hvilket
sparer dig tid og energi.

Spar plads uden at give køb på funktionalitet
Med denne kompakte mikrobølgeovn kan du stege,
grille, opvarme eller afrime enhver ret effektivt. Du får
plads til at tilberede et væld af retter i et enkelt
kompakt produkt.

Flere fordele
• En effektiv måde at grille, riste, gøre sprød eller brune
• Et stort display sikrer fantastiske gourmet retter med ovnens
opskriftsautomatik.
• IsoFront Plus®-ovnlågen sikrer en lav temperatur af lågens yderside.

Funktioner:

Tekniske data:

Produktbeskrivelse:

• Multifunktionsovn med mikrobølger,
varmluft og grill
•Blæserautomatik
•Lysautomatik
•Hurtig opvarmningsfunktion
•Elektronisk temperaturstyring
•Indbygget kogebog
•Automatisk temperaturforslag
•Automatiske vægtprogrammer
•Display med mulighed for flere sprog
•Restvarmeindikator
•20 favoritprogrammer
•FloodLight™ halogen ovnbelysning, top
•PerfectEntry ovnribber
•Aktiv kølesystem
•Børnesikring af betjeningspanel
•IsoFront Plus® kølig ovnlåge
•Medfølgende tilbehør: 1 bageplade, 1
bradepande , 1 rist

• Produktserie : CombiQuick
•Farve : Sort
•Rengøring : EasyClean emalje
•Emalje, sider/bagvæg : Clean emalje
•Udvendige mål, HxBxD, mm : 455x595x567
•Indbygningsmål, HxBxD, mm : 450x560x550
•Bagepladeareal, cm² : 1630
•Temperaturinterval : 30°C - 230°C
•Vandtank, kapacitet :
•Mikrobølgeeffekt, W : 1000
•Grilleffekt, W : 1900
•Tekstfarve i display : Hvid
•Lydniveau max., dB(A) : 52
•Ledningslængde, m : 1.5
•Tilslutningseffekt, W : 3000
•Elementspænding, V : 220-240
•El-tilslutning, amp. : 16
•EAN : 7332543714803

Kombineret 3-i-1
kompakt indbygningsovn
med mikrobølger, grill og
varmluft. En
multifunktionsovn i stål
med touch betjent
display. Kvalitetsovn i
kompakt format, og i
samme kvalitet og
funktioner som kendes
fra de store ovne. Føres
hos udvalgte
forhandlere.

