
EVY9847AOX Inbyggnadsugn

Få maten att smaka som på restaurang - utan
kockens hårda arbete
Kockar kombinerar ångtillagning med torr värme för
att få de bästa smakerna. Kombiångugnen Deluxe har
tre ångnivåer som hjälper dig att nå samma resultat.

Få en vy inifrån din maträtt

Matlagningstermometern ger dig en virtuell vy av
matens insida så att du kan kontrollera hur den
tillagas. Den stänger dessutom av ugnen när rätten är
klar.

Produktegenskaper :

Kompakt inbyggnadsugn•
Multifunktionell ugn med ånga•
Matlagningstermometer•
VelvetClosing® - mjukstängande lucka•
Rostfri med Anti Fingerprint-behandling•
Elektronisk temperaturinställning•
Ugnsfunktioner: Undervärme, Grill,
Över/undervärme, Varmhållning,
Gratinering, Varmluftsgrill, Pizza/paj,
Varmluft, Varmluft med fukt,
Lågtemperaturstekning, Ånga, Steam (10)
+ fan, Steam (10) + ring (20) + fan (30°C
fix), Steam (30) + ring (70) + fan,
Degjäsning, PureSteam, Brödbakning,
CrispSteam, SoftSteam

•

Snabbstartsfunktion•
Automatiska temperaturförslag•
Integrerade recept•
Automatiska viktprogram•
Minnesfunktion för favoritrecept•
Rengöringspåminnelse•
Barnsäker•
Automatisk säkerhetsavstängning•
Restvärmevisning•
Display med språkval•
Lampan tänds när ugnsluckan öppnas•
Tillagningsanvisningar på ugnsluckans
insida

•

Ugnsglas som är lätta att rengöra•
Varmluftsfläkten stannar när luckan
öppnas

•

Kylfläkt•

Teknisk data :

Mått och
installation : __________________

•

Produktmått H x B x D, mm : 455x594x567•
Inbyggnadsmått H x B x D,
mm : 450x560x550

•

Sladdlängd, (ca) m : 1.5•
Säkring, A : 16•
Max anslutningseffekt, W : 3000•
Elkontakt : Stickkontakt•
Spänning, V : 230•
Energi : ________________•
Energiklass : A+•
Energiförbrukning, över/undervärme,
kWh : 0.85

•

Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.59•
Prestanda : __________________•
Nettovolym, liter : 43•
Ugnsstorlek : Mellan•
Ugnsemalj : Grå emalj•
Temperaturspann : 30°C - 230°C•
Övrigt : _________________•
Färg : Rostfri med Anti Finger Print•
Färg på display : Vit•
Extra : Fan cover enamelled, Funktionslås,
Avstängningsknapp, Water drawer 900 ml

•

Matlagningstermometer : Ja•
Ugnsstegar : Löstagbara med Perfect
Entry, Rostfritt stål

•

Bakplåt : 1 Emaljplåt, 1 Långpanna grå
emalj, 1 Set ugnsformar för ångtillagning

•

Grillgaller : 1 Rostfritt med upphöjd kant•
Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424•
Luckspärr : Nej•

Produktbeskrivning :

Laga din mat i någon av denna
kompaktugns flera ångfunktioner, i varmluft
eller i traditionell över/undervärme. Den
integrerade matlagningstermometern
garanterar dig perfekt resultat. Ugnen
passar perfekt med övriga
inbyggnadsprodukter i
Inspirationsortimentet.
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