
Tilbered selv de største portioner perfekt
Mindre er ikke altid mere, især når det gælder lifligt bagte lækkerier. XL 
bagepladen er 20 % større end bageplader med standardstørrelse. Med den 
kan du bage endnu større og mere lækre portioner af søde lækkerbiskner.

Altid skinnende ren
AntiFingerPrint-belægning på metalfinishen holder overfladen perfekt ren. Din 
ovn fremtræder derfor altid perfekt rent. 

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.

Tilbered mere på én gang med perfekt resultat
Varmlufts varmelegemet i vores ovn sikrer, at dine 
retter tilberedes ens og lækkert – selv med tre 
bageplader inde på samme tid. Du er sikker på at hver 
portion er ligeså perfekt tilberedt.

Altid ren ovn – takket være katalytisk emalje
Det selvrensende katalytiske system betyder, at du kan 
få ovnen helt ren. Den varmefølsomme belægning på 
væggene fortynder fedtstof, før ovnen brænder det af. 
Kun bunden af ovnen kræver rengøring.

God basisovn med stort ovnrum, katalytisk selvrens og lavt energiforbrug. 
Oven betjenes nemt med pop-ud knapper. Til denne model medfølger udtræk i 
1 niveau. Føres hos udvalgte forhandlere.

FORVENT DET PERFEKTE HVER GANG
Gylden gratin. Sprød oksefilet. Blød chokoladekage. Ens resultater med 
præcis varme. Takket være SurroundCook ovnens blæserteknologi. Én eller 
flere retter. Slut med at vende maden. Opfylder dine forventninger. Altid.

Fordele og funktioner

• Multifunktionsovn med ægte varmluft
• Pop-ud knapper
• Bageoversigt på indersiden af ovnlågen
• FloodLight™ halogen ovnbelysning, top
• AntiFingerPrint
• Aktiv kølesystem
• Rengøringsvenlig ovnlåge - kan skilles ad uden brug af værktøj
• Børnesikring af ovnlågen
• IsoFront Plus® kølig ovnlåge
• Teleskopudtræk, 1 niveau
• Medfølgende tilbehør: 1 bradepande, 2 bageplader, 1 rist 
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Produktserie SurroundCook -
Farve Rustfri stål med AntiFingerPrint
Ovnrum, rengøring Katalyse
Ovnrum netto, ltr. 71
Emalje, sider/bagvæg Grå emalje bund, Katalyse
Energieffektivitetsklasse A
Udvendige mål, HxBxD, mm 594x595x567
Indbygningsmål, HxBxD, mm 590x560x550
Bagepladeareal, cm² 1424
Temperaturinterval 50°C - 275°C
Grilleffekt, W 1900
Farve i display Ingen display
Energiforbrug traditionel ovn, 
kWh/cyklus 0.99

Energiforbrug varmluftsovn, 
kWh/cyklus 0.81

Lydniveau max., dB(A) 47
Tilslutningseffekt, W 3500
Elementspænding, V 230
El-tilslutning, amp. 16
EAN 7332543532223

Tekniske data
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