
EOP900X Inbyggnadsugn

håll koll på dina favoritrecept

Den unika VarioGuide-funktionen har en komplett färgskärm och touch-screen
med tillgång till många inspirerande recept. När du har gjort ditt val ställer
ugnen automatiskt in rätt värmeläge, tid och temperatur. Avvakta resultaten
eller gör dina egna justeringar.

Total renhet utan ansträngning

Med den pyrolytiska självrengörande ugnen kan du
rengöra ugnen med ett knapptryck. När den aktiverats
förvandlar den resterna till aska. Den kan t.o.m.
berätta för dig när den behöver rengöras.

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 :

Ugn för inbyggnad i kökssnickerierna•
Multifunktionell ugn med varmluft•
Matlagningstermometer•
Pyrolytisk självrengöring•
VelvetClosing® - mjukstängande lucka•
Rostfri med Anti Fingerprint-behandling•
Elektronisk temperaturinställning•
Ugnsfunktioner: Undervärme, Grill,
Över/undervärme, Varmhållning,
Gratinering, Varmluftsgrill, Pizza/paj,
Varmluft, Torkning, Varmluft med fukt,
Lågtemperaturstekning

•

Snabbstartsfunktion•
Automatiska temperaturförslag•
Integrerade recept•
Automatiska viktprogram•
Minnesfunktion för favoritrecept•
Rengöringspåminnelse•
Barnsäker•
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 : 594x594x567•
Inbyggnadsmått H x B x D,
mm : 590x560x550

•

Sladdlängd, (ca) m : 1.5•
Säkring, A : 16•
Max anslutningseffekt, W : 3500•
Elkontakt : Stickkontakt•
Spänning, V : 230•
Energi : ________________•
Energiklass : A+•
Energiförbrukning, över/undervärme,
kWh : 0.99

•

Energiförbrukning, varmluft, kWh : 0.69•
Prestanda : __________________•
Nettovolym, liter : 71•
Ugnsstorlek : Stor•
Ugnsemalj : Grå med pyrolysrengöring•
Temperaturspann : 30°C - 300°C•
Övrigt : _________________•
Färg : Rostfri med Anti Finger Print•
Färg på display : Vit•
Extra : Avstängningsknapp•
Matlagningstermometer : Ja•
Ugnsstegar : Krom, Löstagbara med
Perfect Entry

•

Bakplåt : 1 Emaljplåt, 1 Långpanna grå
emalj, 1 Proffsplåt

•

Grillgaller : 1 Krom•
Plåt, max bakningsyta, cm2 : 1424•
Luckspärr : Elektroniskt lucklås, Pyrolyslås•
Maxtemperatur på lucka. K-värde : 20•
Nettovikt, kg : 39•

Produktbeskrivning :

Få inspiration och känn matglädje när du
använder denna nya ugn med färgbilder i
touchdisplayen. Modern teknik kombinerad
med smarta ugnsfunktioner gör denna ugn
helt unik. Den integrerade
matlagningstermometern garanterar dig
alltid perfekt resultat och pyrolysfunktionen
sköter rengöringen.
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