
ZCV65320XA Vrijstaand fornuis

Voedsel dat klaar is als u dat bent

Deze handige timerfunctie maakt het u mogelijk uw
fornuis te programmeren de bereiding te starten op
een ingestelde tijd, en deze te beëindigen als de
bereidingstijd is verstreken.

De tijd in de gaten houden is verleden tijd

Dankzij deze oventimerfunctie is je maaltijd klaar wanneer je wenst. Ze bakt of
braadt alles gedurende de exacte duurtijd die jij instelt, en verwittigt je als je
gerecht klaar is.

Gebruik alle mogelijkheden met deze multifunctionele oven

Met kookfuncties zoals warmte-elementen boven en onder, grill en ventilator
maakt deze multifunctionele oven koken makkelijker - wat er ook op het menu
staat.

Meer voordelen :
Speciale pizza-instelling voor heerlijk gebakken pizza•

25% grotere bakplaat zodat u meer voedsel tegelijk kunt bereiden•

Kenmerken :

Fornuis met elektrische oven en
kookplaat

•

Type kookplaat: vitro•
Zone links achteraan: Hilight ,
1200W/145mm

•

Zone links vooraan: Hilight ,
2300W/210mm

•

Zone rechts vooraan: Hilight ,
1200W/145mm

•

Zone rechts achteraan: Hilight ,
1800W/180mm

•

Restwarmte-indicatie voor de
kookzones: 1

•

Type oven: Elektrisch•
Ovenfuncties: Onderwarmte,
Conventioneel (boven- &onderwarmte),
Warmelucht, Tweekringsgrill, Grill, Multi
hetelucht (vochtig), Circulatiegrill

•

Bediening voor 4 kookzones•
Ovenreiniging: standaard•
Achterafvoer van de ovendamp•
Opties oven: Akoestisch alarm,
Bereidingsduur, Einde, Kookwekker,
Tijdsweergave

•

Ventilator•
Regelbare hoogte•
Opberglade voor kookgerei•
Bediening via indrukbare draaiknoppen•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 850x596x600•
Max. hoogte (met geopend deksel, indien aanwezig) (mm) : 867•
Type oven : Warmelucht•
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)) : 52•
Energieverbruik in stand-by (kWh) : 0.99•
Grootte van grootste bakplaat (cm²) : 1424•
Kookplaat : vitro•
Aansluitwaarde (W) : 9300•
Kleur : inox•

Productbeschrijving :

Fornuis met
vitrokeramische
kookplaat en
multifunctionele
warmeluchtoven, 60 cm,
inox
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