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Gefrituurde consistentie. Zonder olie
Verwen eters met krokante kroketten of knapperige frietjes met de AirFry-oven
en -bakplaat. Kleine gaatjes in de bakplaat zorgen ervoor dat hete lucht de
ingrediënten vanuit elke hoek kan bereiden. Voor een verrukkelijke gefrituurde
consistentie, zonder gebruik van olie.

Krokant resultaat – zonder olie. Met AirFry
Door de bakplaat met de gaatjes in de AirFry-oven te gebruiken, kun je de
optimale smaak en consistentie van gefrituurde gerechten bereiken, zonder
daarvoor olie nodig te hebben. Hete lucht stroomt door de bakplaat en verhit de
ingrediënten van alle kanten. Voor een gezond, krokant resultaat.

Voeg stoom toe voor knapperige resultaten
Naast alle standaard ovenfuncties voegt de
stoomfunctie in deze SteamBake multifunctionele
oven stoom toe bij het begin van het bakproces. De
stoom houdt het deeg vochtig aan het oppervlak om
uw gebak te voorzien van een gouden kleur en

Meer voordelen :
• Een keramische kookplaat die snel een hoge temperatuur bereikt
• OptiFlex™ geleiders voor een flexibel gebruik van de ovenruimte.
• In vergelijking met standaard bakplaten is deze XL bakplaat groter, waardoor
u nog grotere porties heerlijk gebakken lekkers kunt bereiden.
Kenmerken :

Technische gegevens :

Productbeschrijving :

• Fornuis met elektrische oven en
kookplaat
•Type kookplaat: keramische
•Met AirFry bakplaat
•Zone links achteraan: Hilight ,
1200W/145mm
•Zone links vooraan: 2-kringszone,
Hilight , 1000W/2200W/140mm/210mm
•Zone rechts vooraan: Hilight ,
1200W/145mm
•Zone rechts achteraan: Uitbreidzone
ovaal, Hilight ,
2200W/1400W/265mm/170mm
•Type oven: Elektrisch
•SteamBake, multifunctionele
heteluchtoven met PlusSteam
•Ovenfuncties: Conventioneel (boven&onderwarmte), Tweekringsgrill, Moist
baking, Pizzafunctie, Multi hetelucht,
Plus Steam, Circulatiegrill
•Bediening voor 4 kookzones
•Ovenreiniging: standaard
•Gemakkelijk te reinigen ovendeur
•Achterafvoer van de ovendamp
•Opties oven: Acoustic signal,
Bereidingsduur, Kookwekker,
Tijdsweergave
•Ventilator
•Regelbare hoogte
•Opberglade voor kookgerei
•Bediening via indrukbare draaiknoppen

• Afmetingen (HxBxD) in mm : 850x596x600
•Max. hoogte (met geopend deksel, indien aanwezig) (mm) : 867
•Type oven : Hetelucht
•Energie-efficiëntieklasse : A
•Energie-efficiëntie-index : 95.3
•Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus) : 0.82
•Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus) : 0.95
•Ovenenergie : Elektrisch
•Aantal ovenruimten : 1
•Netto inhoud oven (L) : 73
•Geluidsniveau (dB(A)) : 53
•Energieverbruik in stand-by (kWh) : 0.99
•Grootte van grootste bakplaat (cm²) : 1424
•Kookplaat : keramische
•Aansluitwaarde (W) : 10300
•Kleur : inox

Fornuis met
vitrokeramische
kookplaat en
multifunctionele
heteluchtoven,
SteamBake,AirFry, inox
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